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

Nr.5/2020-22
19.mai 2020
Tromsø/ Teams
Geir Knutsen, Inger Lise Brones, Jan-Harald Jansen (Teams), Andre Lind
(Teams), Torkjell Johnsen (Teams), Lise Nytrøen (Teams), Frank Hermansen
Otilie Næss

Frafall:
Sak 36/20-22
Sak 37/20-22
Sak 38/20-22
Sak 39/20-22
Sak 40/20-22
Sak 41/20-22
av muslimer»
Sak 42/20-22
Sak 43/20-22
Sak 44/20-22
Sak 45/20-22
Sak 46/20-22
Sak 47/20-22
Sak 48/20-22

Godkjenning av innkalling og saksliste
Beretninger fra revisorer og kontrollkomite
Økonomirapport TFIK pr 30.4
Revidert Handlingsplan 2020
Revidert budsjett TFIK 2020
Høringssak «Innspill til arbeidet med handlingsplanen mot diskriminering mot og hat
Innspill på prioriterte anlegg til programsatsningsmidler
Anke på lovsak i klubb – utestengelse av medlemmer
Status Covid-19-situasjon – plan idrettspolitisk arbeid
Sonemøter for idrettsrådene
Brev fra friidrettsklubber i Troms og Senja idrettsråd
Saker til NIF ledermøte 5.juni
Hendt siden sist

BESLUTNINGSSAKER
Sak 36/20-22

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Sak 46 flyttes til beslutningssak.

Sak 37/20-22

Beretninger fra revisorer og kontrollkomite

Beretninger fra revisorer og kontrollkomite viser god drift og godkjente regnskaper.
Vedtak: Beretninger fra revisorer og kontrollutvalg tas til etterretning.
Sak 38/20-22

Økonomirapport TFIK pr 30.4

TFIK har mottatt alle forventede tilskudd. Kostnadene pr.30.4 er lavere enn budsjettert pga
innsparinger av Covid-19.
Vedtak: Økonomirapport pr.30.4 tas til etterretning.

Sak 39/20-22

Revidert Handlingsplan 2020

Gjennomgang av revidert Handlingsplan 2020 med tilpasning i forhold til nødvendig omlegging på
grunn av Covid-19-situasjonen.
I hovedsak har vi gjort følgende endringer:
- i perioden mars-mai/juni har fokus og arbeid omhandlet å håndtere endret situasjon, normale
planer og aktivitet er lagt om
- kursplaner er lagt om til digitale kurs i mars-juni, med de kurs som egner seg for dette
- høstplan er justert med noen prioriterte møtearenaer
- sonemøter gjennomføres digitalt i mai-juni, 4 fysiske møter og 3 digitale møter til høsten
- noen målområder må flyttes til 2021
Vedtak: Revidert TFIKs Handlingsplan 2020 vedtas.

Sak 40/20-22

Revidert budsjett TFIK 2020

Det er gjort revideringer i budsjettet pga endringer i handlingsplanen og lavere kostnader innen
reiser og møter. Tilskuddet fra fylkeskommunen er lagt inn med totalt kr.6.062.000. Det er lagt inn
justeringer på fordeling av fylkesmidlene på noen tildelingstiltak. OLT Nord har behov for større
tildeling enn fylkeskommunens tildeling, da den er bare er 42% av fylkestilskuddet OLT N fikk i 2019.
Vedtak: Revidert budsjett for TFIK 2020 vedtas. TFIK omdisponerer noe av fylkesmidlene og tildeler
Olympiatoppen Nord en ekstra bevilgning på kr.300.000. TFIK avsetter en reservepott i årets budsjett
som kan disponeres til nødvendige tiltak ev søknader til høsten.

Sak 41/20-22
Høringssak «Innspill til arbeidet med handlingsplanen mot diskriminering
mot og hat av muslimer»
TFIK har sendt saken på høring til idrettsråd. Tromsø IR har sendt utfyllende tilsvar som vi legger til
vårt svar.
Vedtak: TFIK sender svar på høring til NIF.

Sak 42/20-22

Innspill på prioriterte anlegg til programsatsningsmidler

TFIK anleggsutvalg har sammenfattet de prioriterte anlegg som er formelt vedtatt prioritert i tidligere
Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets.
Vedtak: TFIK spiller inn prioriterte idrettsanlegg for TFIK til NIFs programsatsningsplan.

Sak 43/20-22

Anke på lovsak i klubb – utestengelse av medlemmer

Saken er unntatt offentlighet og føres i egen B-protokoll.

Sak 44/20-22

Status Covid-19-situasjon – plan idrettspolitisk arbeid

Status for idrettspolitisk arbeid for tiltakspakker til idretten pr nå er:
➢ Tiltakspakke for avlyste idrettsarrangement: økning til totalt 1 milliard, flere inntektsområder
kan søkes på.
➢ Frem til behandling av revidert nasjonalt budsjett vedtas 19.juni arbeider idretten for de 3
andre prioriterte områder:
- kontantstøtte til bredden/grasrota på 300 millioner
- kontantstøtte til idrettslag med stor drift, herunder idrettslag som eier anlegg
- tiltak for OL-utøvere pga. utsatt OL til 2021

Vedtak: TFIK fortsetter det idrettspolitiske arbeidet for bedre støtteordninger for idretten i Covid-19situasjonen. Vi øker vårt fokus på at behovet er størst for de idrettslag som eier og drifter
idrettsanlegg.
Vi inviterer våre stortingsrepresentanter til et felles møte for å spille inn våre forslag til revidert
nasjonalbudsjett og herunder tiltakspakker til idretten.
Sak 46/20-22

Brev fra friidrettsklubber i Troms og Senja idrettsråd

TFIK har mottatt brev fra 6 friidrettsklubber samt Senja idrettsråd som peker på at det er for mange
formelle krav til drift av små idrettslag, noe de mener fører til at frivilligheten i idrettslagene sliter
tungt.
Norsk idrett er i en stor moderniseringsprosess med innføring av mange nye digitale løsninger.
Resultatet av dette skal medføre at det blir enklere å drive idrettslag. Prosessen med innføringen av
disse oppleves nok krevende for mange idrettslag. I tillegg har det kommet nytt lovkrav om
kontrollutvalg for alle idrettslag. Summen av dette blir mye nytt og store krav når samme krav stilles
til alle idrettslag uavhengig av størrelsen på idrettslaget. Idrettskretser har administrativt fulgt opp
denne saken med NIF.
Vedtak: TFIK adm arbeider videre med saken overfor NIF med de innspill som kom frem i styremøtet.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 45/20-22

Sonemøter for idrettsrådene

Følgende møter er gjennomført:
12.5, Vest-Finnmark
13.5, Nord-Troms
18.5, Tromsø og omegn
Alle idrettsråd har vært representert på møtene. De kommuner uten fungerende idrettsråd har vært
representert med flere idrettslag.
Det gjenstår møter med Midt-Finnmark (25.5), Øst-Finnmark (26.5), Sør-Troms (3.6), Midt-Troms
(4.6).
Vi har fått på plass idrettsrådsveiledere/soneledere i alle 7 soner.

Sak 47/20-22

Saker til NIF ledermøte 5.juni

NIF holder sitt ledermøte for IK og SF 5.juni, med følgene saker:
NIFs årsberetning 2019
NIFs regnskap 2019
NIFs budsjett 2020
Orienteringssaker: forberedelse deltakelse OL 2021, Felles ungdomsforsikring, Økt ung
medbestemmelse, møteplasser
Valg til valgkomite
Geir Knutsen repr TFIK på NIF ledermøtet. Geir har meldt sin interesse for å bli valgt inn i NIFs
valgkomite. Styret støtter forslaget.

Sak 48/20-22
-

Hendt siden sist

6.mai, møte Barents Sports Committee, Sylvi
12.mai, sonemøte Vest-Finnmark, Geir, Torkjell, Siri, Sylvi, Marit, Magnus
13.mai, sonemøte Nord-Troms, Andre, Sylvi, Marit, Magnus
13.mai, NIF lederforum, Inger Lise, Sylvi
18.mai, sonemøte Tromsø og omegn, Geir, Inger Lise, Frank, Sylvi, Marit, Magnus
19.mai, møte med OLT N, Geir, Inger Lise, Sylvi

Sylvi Ofstad, ref

