
 

Protokoll styremøte Troms og Finnmark idrettskrets 

Møte: Nr.4/2022-24 

Dato/tid: 30.oktober 2022 kl.17:00-19:00 

Sted: Teams 

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

Frafall: Henriette Bismo Eilertsen 

 

Saksliste: 

Sak 30/22-24 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 31/22-24 Innstilling sak ekstraordinært idrettskretsting 

Sak 32/22-24 Innstilling for eventuelle nye valgkomiteer 

Sak 33/22-24  Eventuelt 

 

Beslutningssaker 

Sak 30/22-24 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Møtetid avtalt på Idrettshelga. 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. Innstilling til nytt anleggsutvalg behandles i sak 33. 

 

Sak 31/22-24 Innstilling sak ekstraordinært idrettskretsting 

I saken om Troms og Finnmark idrettskrets skal fortsette som en felles idrettskrets eller om vi skal 

deles opp til hhv Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets slik at vi har samme geografiske grenser 

som fylkeskommunene når de deles opp 1.1.24, skal avgjøres på et ekstraordinært idrettskretsting 

6.desember 2022.  

Idrettskretstinget i Hammerfest vedtok følgende:  

TFIK igangsetter ei konsekvensutredning. Styret i TFIK engasjerer en ekstern aktør som skal utføre 

utredningen. TFIK innkaller til digitalt ekstraordinært idrettskretsting 6. desember 2022 for å 

behandle saken. Det anbefales at Norges idrettsforbund tar kostnadene med konsekvensutredningen. 

PwC har på oppdrag fra TFIK gjennomført en konsekvensutredning for de to alternativene, en felles 

idrettskrets og to idrettskretser. Rapporten peker på fordeler og ulemper for begge alternativene. 

Styret har vurdert to aktuelle innstillinger for vedtak i saken til det ekstraordinære idrettskretstinget. 

 



Følgende to innstillinger ble vurdert: 

1) Troms og Finnmark idrettskrets fortsetter som en felles idrettskrets 

2) Troms og Finnmark idrettskrets søker NIF om å deles opp til henholdsvis Troms idrettskrets og 

Finnmark idrettskrets med like geografiske grenser som hjemmehørende fylkeskommuner. 

 

Følgende fordeler og ulemper som er påpekt i rapporten fra Pwc ble vurdert av styret: 

1) Økonomien til to nye kretser vil være strammere, og det vil være behov for å gjøre hardere 

prioriteringer på hva man jobber med ved ei oppdeling, samt at reduksjon i disponibel 

ramme gjør at tilskudd til idretten vil bli betydelig mindre. 

2) Lovpålagte oppgaver vil måtte prioriteres ved ei deling og det vil være mindre rom for å 

jobbe med områder som idrettsanlegg og verdiarbeid med to idrettskretser. 

3) Færre ansatte med to nye idrettskretser gjør at de ansatte vil få flere arbeidsoppgaver, og 

mindre grad kunne spesialisere seg. Dette vil kunne gå ut over støtten til styret og idretten. 

4) Styret vil på kort sikt få mindre kontinuitet med etablering av nye idrettskretser. Mye av 

arbeidet i den første tiden vil måtte gå til oppdeling og ikke idrettspolitikk. 

5) Kretsen vil ha mindre politisk slagkraft som to små kretser, enn som en relativt stor krets. 

6) Geografisk nærhet vil gjøre at det er lettere for de ansatte og styret å ha tett kontakt med 

idretten. 

7) Ulike kulturer på hvordan man har kontakt med idretten, og involverer idretten vil kunne 

tilbakeføres. 

8) Geografisk nærhet gjør det lettere for idretten å delta på felles arrangement og i 

demokratiske arenaer. 

9) En mindre krets vil gjøre det mulig for flere å delta i styrearbeid. Flere styremedlemmer vil 

gjøre arbeidet med å følge opp idretten lettere for hvert enkelt styremedlem. 

10) Det å følge samme geografiske inndeling som fylket vil gjøre politisk arbeid opp mot fylket og 

stortingsbenken lettere. 

11) En sammenslåing vil gjøre at bekymringer knyttet til at kontoret i Lakselv på sikt legges ned 

blir mindre. Finnmark er i større grad sikret at de vil ha ansatte og et kontor i Finnmark, og at 

de selv styrer dette. 

Innstilling 1 fikk 3 stemmer. Innstilling 2 fikk 4 stemmer. 

Vedtak:  

Styret innstiller at Troms og Finnmark idrettskrets søker Norges idrettsforbund å opprette to nye 

idrettskretser tilsvarende gamle Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets. 

Såfremt det er positivt vedtak på idrettstinget i juni 2023 så innkalles det til ekstraordinære 

idrettskretsting i november 2023 for å reetablere hhv Troms IK og Finnmark IK. 

Valgkomiteen for TFIK deles opp til hhv valgkomite for Troms IK og Finnmark IK og suppleres slik at 

de er fulltallig i hht loven. 

 

Sak 32/22-24 Innstilling for eventuelle nye valgkomiteer 

Hvis det ekstraordinære idrettskretstinget 6.des vedtar innstilling 2, å opprette to nye idrettskretser 

med hhv Troms IK og Finnmark IK, så må idrettskretstinget behandle sak om å dele valgkomiteen som 

ble valgt 12.juni 2022 til to valgkomiteer.  Det må suppleres med flere medlemmer de slik at vi får 



valgkomite for hhv Troms IK og Finnmark IK som er i hht loven: 1 leder, 2 medlemmer og 1 

varamedlem. 

Forslag til vedtak: Leder og nestleder i TFIK styret forespør nye kandidater til valgkomiteene som 

skissert over og presenteres som forslag på det ekstraordinære tinget hvis det blir vedtatt å dele opp 

idrettskretsen til to nye idrettskretser. 

 

Sak 33/22-24 Eventuelt – nytt anleggsutvalg for TFIK 

Anleggsutvalgets leder presenterte deres innstilling til nytt anleggsutvalg for TFIK: 

Vedtak: TFIK anleggsutvalg i perioden frem til neste idrettskretsting består av: 

• André Lind, TFIK, leder 
• Lisell Bang, TFIK 
• Torkjell Johnsen, TFIK  
• Rolf Hillesøy, Troms Fotballkrets 
• Hege Ingebrigtsen, Tromsø Idrettsråd & Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets 
• Odd Magne Utnes, Harstad Idrettsråd 
• Hans Andreas Kristiansen, IL Polarstjernen 
• Roger Haugnes, Senja Idrettsråd  

 

 

Sylvi Ofstad, ref 


