
 

Protokoll styremøte Troms og Finnmark idrettskrets 

Møte: Nr.21/2020-22 

Dato/tid: 24.mars 2022 kl.18:00-20:00 

Sted: Teams 

Til stede: Geir Knutsen, Inger Lise Brones, Torkjell Johnsen, Otilie Næss, Jan-Harald 
Jansen, Andre Lind, Siri Eliassen, Frank Hermansen 

Frafall: Lise Nytrøen 

Saksliste: 

Sak 179/20-22  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 180/20-22  Behandling regnskap TFIK 2021 

Sak 181/20-22  Høring sondering OL/PL i Norge 

Sak 182/20-22  Program Idrettskretstinget 

Sak 183/20-22  Søknad ekstra midler klubbutvikling  

Sak 184/20-22  Tildeling midler fra nedlagt idrettslag 

Sak 185/20-22  Besøk av Troms Svømmekrets og Finnmark Svømmekrets 

Sak 186/20-22  Status for Barentssamarbeid 

Sak 187/20-22  Hendt siden sist 

Sak 188/20-22  Eventuelt 

 

BESLUTNINGSSAKER 

Sak 179/20-22  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak 180/20-22  Behandling regnskap TFIK 2021 

Regnskapet for 2021 viser et overskudd på kr.1.029.068 når overføringer til 2022 er utført.  

I sak 168 i styremøte 5.2.22 ble disponeringer av overskuddet vurdert til å styrke anleggsfondet, samt 

tiltak for å stimulere til idrettsaktivitet som trenerutdanning og inkluderingstiltak. Budsjettering til 

aktivitetstiltak gjøres i revidert budsjettbehandling. 

Vedtak:  

Regnskap for TFIK 2021 vedtas.  

Overskuddet på kr.1.029.068 er fordelt med kr.931.570 til TFIK og kr.97.498. til Olympiatoppen nord. 

TFIKs andel disponeres med kr.300.000 til anleggsfondet. Resterende beløp overføres fri egenkapital. 

 

Sak 181/20-22  Høring sondering OL/PL i Norge 

NIF har sendt på høring ei sondering om interessen for å arrangere OL/PL i Norge i fremtiden. 



Vedtak: TFIK gir sin uttalelse med sine meninger om et fremtidig OL/PL i Norge, der hovedbudskapet 

er at vi er positive til at OL/PL skal arrangeres i Norge i fremtiden med en klar strategi at hele landet 

tas i bruk slik at anlegg utvikles flere steder. 

 

Sak 182/20-22  Program Idrettskretstinget 

TFIK har sendt innkalling til vårt idrettskretsting 11.-12.juni i Hammerfest. 

Program er som følgende: 
Lørdag 11.juni 
10:00-13:00 – temasaker: 
13:00-14:00 – lunsj 
14:00 – 17:00 – TFIK idrettskretsting 
19:00 – middag 

Søndag 12.juni 

09:00 – 11:30 TFIK idrettskretsting + temasak 

Aktuelle temasaker: Krafttak for mangfold, Økonomi som barriere, Paraidrett, Bærekraft. 

Vedtak: Adm arbeider videre med program og aktuelle temasaker for idrettskretstinget.  

 

Sak 183/20-22  Søknad ekstra midler klubbutvikling  

TFIK har i iverksatt en bred klubbutviklingsprosess med Alta IF, etter forespørsel fra de. 

Alta IF er et stort fleridrettslag med 8 særidrettsgrupper og 1450 medlemmer, og som har stor 

anleggsutvikling under planlegging. I forbindelse med klubbutviklingsprosessen søker de TFIKs for 

ekstra midler for å skape ei positiv ramme omkring klubbutviklingsprosessen for å skape 

engasjement hos medlemmene.  

TFIK har faste prosesser vi bidrar med i klubbutviklingsprosesser, der vi dekker kostnader for 

prosessveileder og møterom etc. Tildeling av midler til Alta IF må sees på som ekstraordinær. 

Vedtak: TFIK tildeler Alta IF ekstra støtte til klubbutvikling på kr.64.000 med begrunnelse at de er ett 

av de største fleridrettslagene våre, de tar et stort samfunnsansvar i anleggsutvikling samt at det er 

viktig å bidra til organisasjonsutvikling og aktivitetsutvikling etter pandemien. 

 

Sak 184/20-22  Tildeling midler fra nedlagt idrettslag 

Tromsø Trailblazers Amerikanske idrettslag legges ned. De har overført de resterende midler fra sin 

bankkonto til TFIK, kr.201.577.  

I styrevedtak 31 i 2020 gjorde vi følgende vedtak: «Idrettslag som oppløses eller utmeldes av NIF 

etter lovnorm for idrettslag § 25, og som har overskytende midler etter avvikling skal overføre 

midlene til idrettskretsen. Idrettskretsen tildeler midlene til tilhørende idrettsråd for at disse skal 

disponeres til idrettsaktivitet i regi av idrettslag.» 

Vedtak: Tromsø Trailblazers Amerikanske idrettslag legges ned. Deres resterende midler på 

kr.201.577 er overført til idrettskretsen. TFIK tildeler midlene til Tromsø idrettsråd til disponering til 

idrettsaktivitet i idrettslag.  

 



 

Orienteringssaker 

Sak 185/20-22  Besøk av Troms Svømmekrets og Finnmark Svømmekrets 

Troms Svømmekrets og Finnmark Svømmekrets la frem sin status for aktivitet og anleggssituasjon. 

 

Sak 186/20-22  Status for Barentssamarbeidet 

Som en konsekvens av Russlands invasjon av Ukraina har NIF vedtatt 26.2, i samarbeid med de andre 

nordiske idrettsorganisasjoner, å utestenge russiske deltakere i idrettsarrangement. I nytt vedtak 

10.3 har NIF åpnet for å la russiske barn/ungdom i breddeidrett opp til og med 17 år delta. 

Barents Sports Committee og Barents Sports Committee Norway har gjort vedtak om at russiske 

deltakere ikke kan delta i Barents Games inntil videre. 

Det forgår møter og arbeid kontinuerlig for den videre prosess med Barentsidretten på lang sikt og 

Barents Games 2022 i Tromsø. 

Neste møte i BSC er 27.april. Innen 1.mai må vi ta en avgjørelse om vi kan arrangere BC i 2022. 

 

Sak 187/20-22  Hendt siden sist 

• 8.feb, styremøte BSC: Sylvi 

• 14.feb, styremøte Bardufosstun, teams: Geir, Sylvi 

• 22.feb, sonemøte Midt-Finnmark, teams: Torkjell, Sylvi, Marit 

• 28.feb, ekstraordinært styremøte BSC: Sylvi 

• 28.feb, ekstraordinært styremøte BSCN: Geir, Sylvi 

• 28.feb, dialogmøte om OL/PL: Geir, Sylvi 

• 1.mars, Lederforum NIF, teams: Geir, Sylvi 

• 3.mars, «Fremtidens Idretts-Tromsø, konferanse i regi av Tromsø kommune: Sylvi, Magnus, 

Inger Lise, Andre 

• 10.-11.mars, Åpning av Finnmarksløpet, Alta: Geir, Sylvi, Magnus 

• 11.mars, møte med Alta IF ang anleggsutvikling Aronnes: Geir, Sylvi, Magnus 

• 12.mars, møte og arrangement hos Kirkenes Puckers: Geir 

• 14.mars, styremøte Bardufosstun AS: Geir, Jan-Harald, Sylvi 

 

Sak 188/20-22 Eventuelt 

a) Informasjon om saker fra Åpen time etter NIFs styremøte 16.mars 

b) TFIK tildeler kr.50.000 til Røde Kors sitt hjelpearbeid i Ukraina. 

 

Vedtak: orienteringssaker vedtas. 

 

Sylvi Ofstad, ref 


