Protokoll styremøte Troms og Finnmark idrettskrets
Møte:
Dato/tid:
Sted:
Tilstede:

Nr.2/2020-22
24.februar 2020
Elektronisk møte på Teams
Geir Knutsen, Inger Lise Brones, Jan-Harald Jansen, Andre Lind, Torkjell
Johnsen, Siri Eliassen, Frank Hermansen
Otilie Næss, Lise Nytrøen

Frafall:
Saker:
Sak 13/20-22
Sak 14/20-22
Sak 15/20-22
Sak 16/20-22
Sak 17/20-22

Møteplan idrettsråd i soner og ledermøte 2020
Svar på høring «Endring i bestemmelser om tilskudd til anlegg og fysisk aktivitet»
Møte med fylkesråd
Styremøter
Orientering kriterier midler særkretser/regioner

Åpning av styremøtet av styreleder. Innkalling og saksliste godkjent. Sak 15-17 legges til.

BESLUTNINGSSAKER
Sak 13/20-22 Møteplan idrettsråd i soner og ledermøte 2020
TFIK legger opp til en møteplan der vi organiserer våre 40 idrettsråd i 7 soner. Det planlegges et
ledermøte på høsten 2020.
Mål og hensikt med sone-møtene er:
Motivere til samarbeid mellom nabo-idrettsråd
Etablere sonekontakt i hver sone
Innlemme idrettslag uten fungerende idrettsråd inn i et naboidrettsråd (lovpålagt)
Anleggsplan-arbeid for sonen (status anleggssituasjon, kartlegge behov, hvilke anlegg prioriteres av
idrettsrådene i sonen og av særkretser i regionen)
Møtearena for idrettslag i temasaker: barneidrett, paraidrett, verditema
Det første møtet er lagt til Alta, 31.mars – 1.4. Det er en utvidet møteplan pga ekstra møter ang
Barents Winter Games 2022 i Alta.
Mål og hensikt med Ledermøtet er:
Anleggsplan TFIK, oppsummering fra soneidrettsråds-møter, prioriteringsplan
Idrettspolitiske temaer som er av felles interesse for idretten i Troms og Finnmark.
Middag med utdeling av TFIK Hederstegn.

Deltakere: TFIK styre, anleggsutvalg, 2 repr fra hver av 7 IR-soner (TFIK dekker deltakelse og reise),
soneledere, ledere og daglig ledere fra særkretser og regioner, idrettsstyremedlemmer fra TF, SFstyremedlemmer fra TF.
Vedtak:
Møteplan for idrettsråd i soner og ledermøte 2020 vedtas. Informasjon sendes ut til idrettsråd og
særkretser/regioner.
Styrets medlemmer fordeler deltaksen sin på sonemøtene.

Sak 14/20-22 Svar på høring «Endring i bestemmelser om tilskudd til anlegg og fysisk aktivitet»
NIF har sendt på høring «Innspill til endringer i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet 2020..»
TFIK anleggsutvalg har vurdertforslagene fra NIF.
Vedtak:
TFIK sender svar på høring om «Endringer i bestemmelse om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet» etter at tilleggspunkter fra Andre Lind er skrevet inn. Innspill fra idrettsråd legges ved.
Høringssaker fra TFIK legges på nettsiden vår.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 15/20-22

Møte med fylkesråd, 19.mars

Styreleder og organisasjonssjef har møte med fylkesråd for kultur og idrett 19.mars.
Sak 16/20-22

Styremøter

Neste styremøte flyttes til 10.mars kl.18:00 på Teams.
19.mai innkalles det til styremøte i Tromsø.
Sak 17/20-22

Orientering kriterier midler særkretser/regioner

Gjennomgang av kriterier for tildeling av midler til særkretser og regioner, ref sak 8/20-22.

Sylvi Ofstad, ref

