
 

Protokoll styremøte Troms og Finnmark idrettskrets 

Møte: Nr.19/2020-22 

Dato/tid: 7.desember 2021 kl.18:00-19:00 

Sted: Teams 

Til stede: Geir Knutsen, Inger Lise Brones, Lise Nytrøen, Jan-Harald Jansen, Torkjell 
Johnsen, Andre Lind, Frank Hermansen 

Frafall: Otilie Næss 

 

Saksliste: 

Sak 156/20-22  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 157/20-22  Økonomirapport pr.30.11.21 

Sak 158/20-22  Tildeling anleggsfond 

Sak 159/20-22  Idrettskretstinget 2022 

Sak 160/20-22  Fylkesoppdeling – konsekvenser for idrettskretser 

Sak 161/20-22  Møteplan 2022 

Sak 162/20-22  Høring finansieringsmodell digitale fellestjenester 

Sak 163/20-22  Evaluering Idrettshelga 2021 

Sak 164/20-22  Status handlingsplan 2021 

Sak 165/20-22  Hendt siden sist 

Sak 166/20-22  Eventuelt 

 

BESLUTNINGSSAKER 

Sak 156/20-22  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak 157/20-22  Økonomirapport pr.30.11.21 

Økonomirapport med prognoser for 2021 gjennomgått på møtet. 

Vedtak: Økonomirapport pr.30.11.21 tas til orientering. 

 

Sak 158/20-22  Tildeling anleggsfond 

TFIK utlyste ny søknadsrunde for anleggsfondet. Det var 9 søkere. Anleggsutvalget har innstilt på 

tildeling til 6 av søkerne, som alle er vurdert innenfor kriteriene. 



Vedtak: 

Troms og Finnmark idrettskrets tildeler midler fra anleggsfondet, totalt kr.265.000 slik 

Harstad Cykleubb, kr.40.000 

Tromsø Alpinklubb, kr.50.000 

Nordreisa IL, 50.000 

Tromsø Skiklub, kr.50.000 

Hesseng idrettslag, kr.65.000 

Kvæfjord idrettslag, 10.000 

 

Sak 159/20-22  Idrettskretstinget 2022 

Adm har forespurt om ledig kapasitet til gjennomføring av TFIK idrettskrets-ting på 5 steder i 

Finnmark. Hammerfest har ledig kapasitet til ei ramme for 110 deltakere. 

Vedtak: TFIK legger sitt idrettskretsting til Hammerfest 11.-12.juni 2022. 

 

Sak 160/20-22  Fylkesoppdeling – konsekvenser for idrettskretser 

Idrettsstyret i NIF har iverksatt ei juridisk vurdering i forhold til tidligere vedtak på idrettstinget og 

NIFs lov angående eventuelle konsekvenser for idrettskretser ved oppdeling av sammenslåtte 

fylkeskommuner. Saken er behandlet i NIFs lovutvalg. 

Konklusjonen i vurderingen er slik: 
• Idrettsorganisasjonen er ikke forpliktet til å opprette nye idrettskretser ved en eventuell oppløsning 
av sammenslåtte fylker/etablering av nye fylker 
• Iht. NIFs lov er det NIF, dvs. Idrettstinget, som har myndighet til å opprette nye idrettskretser 
• En eventuell oppløsing av en krets for å opprette to nye krever vedtak på et Idrettsting. 
 

Idrettsstyret har gjort følgende vedtak i saken i sitt møte 10.nov: 

1. Idrettsstyret tar det fremlagte juridiske notatet av 9. november 2021 til etterretning. 

2. Idrettsstyret legger til grunn: 

a) At det ikke foreligger noen forpliktelse for NIF til å følge statens fylkesinndeling når det gjelder 

antall idrettskretser og deres geografiske område. 

b) At nye idrettskretser kun kan etableres av Idrettstinget. 

TFIKs styre mener at konsekvensen for vår idrettskrets, når vi er kjent med at Troms og Finnmark 

fylkeskommune skal deles opp, er at vi bør ta opp saken til behandling på vårt idrettskrets-ting om vi 

fortsatt skal være en idrettskrets som nå eller om vi skal deles i 2 som de opprinnelige Troms IK og 

Finnmark IK. For å få gjennomført en best mulig prosess vil vi legge frem forslag om vi skal igangsette 

en konsekvensutredning for en oppdeling av idrettskretsen på vårt idrettskretsting i 2022. Ei 

eventuell oppdeling kan først behandles på NIFs Idrettsting våren 2023 og iverksettes 1.1.2024. 

Vedtak:  

TFIK tar idrettsstyrets vedtak i sak om fylkesdeling og eventuelle konsekvenser for idrettskretser til 

orientering. TFIK legger frem de faktiske forhold som er vedtatt i NIF for idrettskretstinget 11.-12.juni 

2022, og drøfter på idrettskretstinget om TFIK skal igangsette ei konsekvensutredning for ei eventuell 

oppdeling av TFIK. Det må da innkalles til et ekstraordinært idrettskretsting for å behandle saken 

innen 4 mnd før Idrettstinget mai/juni 2023, altså før ca 1.feb 2023. 



Sak 161/20-22  Møteplan 2022 

Møteplan for første halvdel av 2022 ble gjennomgått. 

Det blir styremøter med fysiske tilstedeværelse: 

 4.-6.feb i Kirkenes, 5.-8.mai på Svalbard, 10.juni i forkant av idrettskretstinget. Det er også mulig 

møtedato 20.mai i forkant av NIFs ledermøte i Tromsø.  

Styremøter på teams blir 24.mars og 21.april.  

Vi inviterer følgende særkretser inn i møtene slik: 5.feb – skikretsene, 24.mars – svømmekretser, 

21.april – friidrettskretser. Deltakelse kan gjøres på teams for særkretsene. 

Sonemøter gjennomføres slik: 24.jan Harstad (Andre repr styret), 25.jan Bardufoss (Jan-Harald), 

26.jan Skibotn (Inger Lise), 3.febr Kirkenes (Geir). 

Vedtak: Møteplan for første halvdel av 2022 vedtas. Idrettshelga 2022 (høst) legges til Harstad. 

 

Sak 162/20-22  Høring finansieringsmodell digitale fellestjenester 

Ei egen arbeidsgruppe og referansegruppe i NIF, med deltakere fra SF og IK har utarbeidet forslag på 

ny finansieringsmodell for de digitale fellestjenester for norsk idrett. Denne saken har vært en 

krevende sak i de siste årene, og der IK og SF har vært med i et spleiselag for å dekke kostander for 

IT. Prosjektet har nå utarbeidet et forslag på finansieringsmodell for digitale fellestjenester der vi går 

bort fra spleiselag med øker de faste kostander pr lisenstaker (ansatt). Saken er fortsatt på høring 

hos idrettskretser og særforbund, og det er innkalt til et møte 13.des. TFIK er enig i prinsippet for ny 

finansieringsmodell, men eventuelle nye spleiselag pga manglende tilskudd fra KUD må vurderes 

nøye opp mot å redusere kostnader. 

Vedtak: Styret gir leder og organisasjonssjef fullmakt til å fullføre høringsprosessen og avgi svar til 

NIF. 

 

ORIENTERINGSSAKER      

Sak 163/20-22  Evaluering Idrettshelga 2021 

Tilbakemeldinger fra deltakere på Idrettshelga var veldig positive til det totale programmet og 

gjennomføringen. Det kom også flere gode og konstruktive forslag til neste Idrettshelg. Dette tar vi 

med oss i planleggingen av Idrettshelga 2023 i Harstad. 

 

Sak 164/20-22  Status handlingsplan 2021 

Status for utførte tiltak og måloppnåelse av TFIK Handlingsplan 2021 ble gjennomgått. Adm 

utarbeider plan for 2022 i desember. Denne behandles i styret i neste styremøte. 

 

Sak 165/20-22  Hendt siden sist 

• 17.nov, møte i Barents SCN, teams, Geir, Marit, Magnus 

• 19.nov, Pride-konferanse i samarbeid med Tromsø idrettsråd og Troms Fotballkrets 

• 29.nov, anleggsseminar ishall Kirkenes, Geir 

• 2.des, IK ledermøte, Geir, Inger Lise, Sylvi 



• 6.des, møte i anleggsutvalget, Andre, Torkjell, Magnus 

• 7.des, møte i Barents SCN, Geir, Sylvi, Magnus 

• 7.des, NIF ledermøte, Geir, Sylvi 

 

Sak 166/20-22  Eventuelt 

Momskompensasjon for idrettsanlegg: 

Viser til tidligere info om sak i Hammerfest med utfordring at KUD har endret på søknadsfrist for 

momskompensasjon for anlegg og store økte kostander for anleggsutbyggere i en overgangsfase pga 

økt ventetid på utbetaling. TFIK har sendt brev til KUD og NIF i saken og bedt om ei løsning på 

utfordringen. TFIK fikk gjennomslag for vår henvendelse ved at det er gitt åpning for å søke etter 

1.des. 

Brev fra Tana IR: 

TFIK har mottatt brev fra Tana idrettsråd der de foreslår at TFIK jobber for en samarbeidsavtale med 

Fefo for et investeringsfond for idrettsanlegg. TFIK skal gjøre en henvendelse i saken til Fefo. 

 

 

Sylvi Ofstad, ref 


