
 

Protokoll styremøte Troms og Finnmark idrettskrets 

Møte: Nr.3/2022-24 

Dato/tid: 26.septmeber 2022 kl.19:00-20:30 

Sted: Teams 

Til stede: Geir Knutsen, Inger Lise Brones, Andre Lind, Lisell Bang, Odd Magne 
Holsbøe, Lise Nytrøen, Torkjell Johnsen, Henriette Bismo Eilertsen, Jan-
Harald Jansen 

Frafall:  
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Sak 22/22-24 Status Handlingsplanen 2022 

Sak 23/22-24 Valg 2023 

Sak 24/22-24 Mandat TFIK anleggsutvalg     

Sak 25/22-24 Informasjon om strømstøtteordningen for idretten 

Sak 26/22-24 Informasjon om KUDs møteplan og agenda 

Sak 27/22-24 Referat fra diverse saker 

Sak 28/22-24 Hendt siden sist 

Sak 29/22-24 Eventuelt 

 

Beslutningssaker 

Sak 19/22-24  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak 20/22-24  Høring fra NIF – fremtidig tingsammensetning 

Utgangspunktet for dette arbeidet er vedtaket på idrettstinget i 2019 i sak 13.8: Idrettsstyret skal, 

med bakgrunn i raske samfunnsendringer og de pågående tilpasningene og 

moderniseringsprosessene, utrede Idrettstingets sammensetning og representantfordeling. Prosessen 

skal forankres godt i idrettskretsene og særforbundene og ta hensyn til eventuelle endringer i rolle- og 

arbeidsdelingen i norsk idrett. Forslag til endringer i NIFs lov § 3-2 og eventuelle andre forslag til 

lovendringer skal legges frem på neste ordinære Idrettsting. 

I dokumentet presenteres modellene 1 – 4, og der dagens sammensetning omtales som modell 0. 

De fire modellene preges av følgende retning på endring: 

- Idrettskretsenes representasjon skal reduseres 



- Nye modeller ønsker å innlemme flere utøvere 

- Noen modeller inkluderer idrettslag og idrettsråd som erstatning for styremedlemmer i IK 

- Særforbundsandelen skal øke. Begrunnelsen er at de store SF har få representanter 

sammenlignet med hver IK.  

TFIK har erfaring med å ta med idrettsråd som en del av vår delegasjon. Idrettsråd har i NIFs lov en 

idrettspolitisk oppgave overfor kommunene og skal være et talerør og bindeledd mellom 

idrettslagene og kommunene. Det er derfor en god grunn til å la idrettsråd i større grad få plass på 

idrettstinget.  

Vedtak: TFIK gir i sitt svar i NIFs høring om fremtidig sammensetning av idrettstinget at de ikke 

støtter noen av modellene 1-4. Idrettstinget bør også i fremtiden bestå av de tillitsvalgte i norsk idrett 

som er demokratisk valgt av sin idrett til å ivareta deres idrettspolitiske interesse. Dagens modell med 

representanter fra særforbund og idrettskretser fungerer godt da det er disse organisasjonsledd som i 

sitt virke arbeider med idrettspolitiske oppgaver overfor nasjonale og regionale myndigheter. Det 

viser de idrettspolitiske gjennomslag vi har oppnådd for norsk idrett når idrettskretser utøver 

idrettspolitiske fellessaker overfor sine stortingsbenker. Ei eventuell endring av idrettstingets 

sammensetning kan gjøres ved at idrettskretser inkluderer idrettsråd, som har en idrettspolitisk 

oppgave overfor kommunene, som en del av deres delegasjon. 

 

Sak 21/22-24  Søknad 2023 fylkeskommunen 

TFIK sender årlig søknad på midler til idrettsformål. I søknaden vår legger vi vekt på de viktigste 

målene våre og det som vi anser er viktigst å prioritere for neste år. 

Her er våre søknadssummer og tildelingssummer for 2022, samt forslag på søknadssum 2023: 

Post 1  Søknad 2022 Tildeling 2022 Søknad 2023 

1 Tilskudd til Troms og Finnmark IK 1.700.000 1.700.000 1.700.000 

2 Tilskudd til særidretten 2.800.000 2.800.000 2.800.000 

3 Tilskudd og utvikling idrettsråd 400.000 400.000 400.000 

4 Kompetanse og fellestiltak 200.000 200.000 350.000 

5 Inkluderingstiltak 500.000 500.000 500.000 

6 Tilskudd Olympiatoppen Nord 650.000 521.000 650.000 

 sum 6.250.000 6.121.000 6.400.000 

 

Økningen på post 4 begrunnes med frafallet i idretten og TFIKs plan for å jobbe målrettet med 

kartlegging og tiltak for å rekruttere frivillige tilbake til idretten med mål om økt idrettsdeltakelse. 

Vedtak: TFIK søker midler til idrettsformål for 2023 hos Troms og Finnmark fylkeskommune med ei 

total søknadsramme på kr.6.400.000. 

 

Sak 22/22-24  Status Handlingsplanen 2022 

Handlingsplan 2022 med statusoppdatering ble gjennomgått og diksutert. 

Vedtak: styret tar status for TFIK Handlingsplan 2022 og administrasjonens arbeid til orientering. 

 



Sak 23/22-24  Valg 2023 

Gjennomgang av notat for innspill til politiske parti for de saker vi ønsker inn i programmene deres.  

Vi utarbeider en tilhørende presentasjon.  

Vedtak: TFIK sender sine innspill til alle fylkesparti i Troms og Finnmark. Notatet sendes også til 

idrettsråd for tips og motivasjon til tilsvarende arbeid overfor sine lokale parti. 

 

 

Sak 24/22-24  Mandat TFIK anleggsutvalg 

TFIKs styremedlemmer i anleggsutvalget og Magnus i adm hadde møte 19.9 for å diskutere prosess 

for etablering av nye anleggsutvalget. De foreslår et nytt vedtak på mandat for anleggsutvalget. 

Vedtak: 
TFIKs anleggsutvalg har følgende mandat: 
Justere og innstille endelig anleggsplan iht. vedtak på idrettskretstinget, juni 2022. 
Forvalte TFIKs Anleggsfond gjennom å sette kriterier for tildeling, vurdere søknader og innstille 
endelig tildeling. 
Være et debattforum for erfaringsutveksling og anleggspolitiske saker, samt en anleggsfaglig 
ressursgruppe til TFIKs styre 

 

ORIENTERINGSSAKER      

 

Sak 25/22-24  Informasjon om strømstøtteordningen for idretten 

Viser til oppdatert status for NIFs arbeid med strømstøtteordning for idrettslag. Dette er et særdeles 

viktig arbeid for de idrettslag som eier og drifter idrettsanlegg, og som strever med ekstremt høye 

strømkostnader. Flere idrettslag har stengt sine anlegg fordi de ikke har råd til strømkostnadene. 

Saken har fått stor oppmerksomhet i media i forrige uke. 

Hvis strømkostandene øker i vårt område så er denne saken viktig for våre idrettslag som eier og 

drifter idrettsanlegg. Det som gjelder nå er at idrettslag for samme strømstøtte som husholdningene, 

90% dekning på strømkostnader som overstiger 70 øre/kWt. Det jobbes fortsatt med å innlemme 

støtte til anlegg som brukes gass som energikilde. 

  

Sak 26/22-24  Informasjon om KUDs møteplan og agenda 

KUD inviterer til en møterunde med alle fylkeskommuner og idrettskretser for en debatt om dagens 

ordning med spillemidler, samt anleggsarbeid. Vår deltakelse er på møte i Tromsø 5.januar 2023. Vi 

kommer tilbake med våre innspill og plan for deltakelse i dette møtet. 

 

Sak 27/22-24  Referat fra diverse saker 

Info fra NIFs valgkomite 

Våre to repr fra Tromsø er på valg. Plan for TFIKs arbeid videre for idrettsstyrets sammensetning. 



Deltagelse Agenda Nord-Norge? 

Agenda Nord Norge arrangeres i Tromsø 8.-9.nov. Dette er en konferanse for næringsliv og det 

offentlige. Årets konferanse er «Kan no, Nord-Norge?» se mer https://www.kbnn.no/agendanordnorge 

OL/PL sonderingsmøtene 

Referat fra møtet. TFIK spilte inn vår vedtatte holdning til et eventuelt OL i Norge i fremtiden. 

Økonomisk fordeling ved eventuell adskillelse 

Presentasjon av sannsynlig økonomisk ramme med en deling av TFIK, med de tilbakemeldinger vi har 

fra NIF og fylkeskommuner pr nå. 

Idrettshelga i Harstad 

Oppdatert program ble gjennomgått. TFIK dekker kostander for 2 repr fra hvert idrettsråd. 

Møte med Sparebank1 NN ang støtte til idretten i økonomiske krevende tider 

Referat fra møter SNN har invitert TFIK og TIR inn i, og videre prosess. 

Ny tilsetning Rådgiver paraidrett-folkehelse-inkludering 

Pablo Vargas har takket ja til stillingen. Han kommer fra Norges Bandyforbund region nord. 

Prosess konsekvensutredningen og status pr nå 

Referat fra siste møte med PWC. Utredningen skal være klar til 20.oktober. 

 

Sak 28/22-24  Hendt siden sist 

• 26.8, Fylkeslekene i Bardu, Lise 

• 2.-4.9, Barents Summer Games: Geir, Lisell, Odd Martin, hele adm 

• 19.9, Møte i anleggsutvalget: Andre, Torkjell, Lisell, Magnus 

• 20.9, IKSU: Inger Lise 

 

Sak 29/22-24 Eventuelt 

• Refererte til idrettsstyrets behandling av anleggssaken. 

• TFIK støtter den felles henvendelsen fra idrettskretser til Justisdep ang nødvendig fornying av 
politiattestordningen. 

 

 

Vedtak: Orienteringssaker tas til etterretning. 

 

Sylvi Ofstad, ref 
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