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BESLUTNINGSSAKER 

Sak 50/20-22  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 67 Oppfølging av idrettsråd, samt eventuelt legges til sakslista. 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak 51/20-22  Økonomirapport TFIK pr 1.9 

Regnskapsrapport for alle avdelinger ble gjennomgått. 

TFIK har mindre forbruk på flere avdelinger. Hovedårsak er reduksjon i reiser pga Covid-19 og ei 



langtidssykemelding. Ei eventuell omdisponering av tilgjengelige midler blir vurdert på styremøte i 

november. Vi har mottatt en gledelig melding fra Sparebanken 1 samfunnsløft at vår søknad på 

midler til Ungdomsnettverket er innvilget med kr.300.000 over 2 år. 

Vedtak: Økonomirapport tas til etterretning. 

 

Sak 52/20-22  Høring NIF Spillemiddelsøknad 2021 

TFIK har sendt saken på høring til idrettsråd. Tromsø idrettsråd og Nordkapp idrettsråd har gitt svar, 

og disse legges til vårt svar. 

Vedtak:  

TFIK sender svar på NIF høring på søknad spillemidler 2021. TFIK vektlegger at idrettsorganisasjonens 

hovedfokus i 2021 må være å få i gang idrettsaktiviteten i idrettslagene. 

Innspill fra idrettsråd tas med i vårt svar. Leder deltar i NIFs innspillsmøte 22.9. 

 

Sak 53/20-22  TFIKs søknad fylkesmidler 2021 

Søknad fylkesmidler til idrettsformål 2021 ble gjennomgått og fullført. Vi søker om en økning av den 

totale potten som rettes mot stimuleringstiltak for å få i gang idrettsaktivitet. 

Vedtak:  

TFIK sender søknad på midler til idrettsformål til Troms og Finnmark fylkeskommune på totalt 

kr.6.500.000 

 

Sak 54/20-22  Tildeling trenerstipend 

TFIK tildeler trenerstipend til trenere i våre idrettslag som tar trenerutdanning på et høyt nivå i 

trenerstigen inne særidrett. Vi mottok 8 søknader. 1 søker falt utenfor kriteriene. 

Vedtak:  

TFIK tildeler totalt kr.102.350 i trenerstipend til: 

Mikael Raimo Johnsen, IF Fløya, UEFA A fotball, kr.20.000 

Pål Kjetil Walle, Troms Fotballkrets, UEFA A fotball, kr.20.000 

Dana Meknas, Norges Basketballforbund/Tromsø Storm, Trener 3 basket, kr.20.000 

Ida Ruiken, Norges Judoforbund/Snø judoklubb Tromsø, kr.2.350 

David Lundblad, Tromsdalen UIL, UEFA B, kr.10.000 

Anders Abrahamsen, Alta IF, UEFA B, kr.20.000 

Håkon Mikalsen, Harstad IL, UEFA B, kr.10.000 

 

 

Sak 55/20-22  Tildeling midler til paraidrett 

TFIK lyste ut midler til idrettslag som har aktivitet for parautøvere. Vi mottok 4 søknader. 1 var 

utenfor kriteriene. 

Vedtak: 

TFIK tildeler totalt kr.52.000 til idrettslag med aktivitet for para-utøvere som følgende: 

Tromsø Pistolklubb, kr.20.000 



Troms Skiklubb Langrenn, kr.22.000 

Kjøllefjord Svømmeklubb, kr.10.000 

 

Sak 56/20-22  Tildeling midler til allidrett 

Troms idrettskrets mottok kr.50.000 i 100 års-gave fra Troms fylkeskommune med oppfordring å 

benytte dette til barneidrett. Troms idrettskrets vedtok i nov 2019 at midlene skulle lyses ut til 

idrettslag som vil utvikle allidrettstilbud. 

Vedtak:  

TFIK tildeler totalt kr.70.000 til idrettslag som utvikler og driver allidrett til følgende: 

Ak-54 Vardø, kr.15.000 

Bardu idrettslag, kr.15.000 

Tromsø Håndballklubb, kr.15.000 

Øverbygd Kickboxingklubb, kr.5.000 

Storelva Allidrettslag, kr.5.000 

Reinen idrettslag, kr.5.000 

Alta idrettsforening, kr.5.000 

Bossekopp Ungdomslag, kr.5.000  

 

Sak 57/20-22  Program og ramme for Ledermøte 24.-25.okt 

Invitasjon til Ledermøtet er sendt til idrettsråd, særkretser/regioner, idrettsstyremedlemmer, 

anleggsutvalget, soneveiledere. TFIK dekker reise og opphold for 1 repr fra hvert idrettsråd. TFIK 

dekker deltakelse inkludert festmiddag for alle deltakere. 

Vedtak:  

Ledermøtet gjennomføres i hht invitasjon og program i Tromsø 24.-25.okt.  

Det blir lagt til rette for deltakelse på teams. 

Hvis det skjer en smitteøkning av Covid-19 i vårt område frem mot dato for ledermøtet gjør leder, 

nestleder og orgsjef ei ny vurdering av alternativ gjennomføring. 

 

Sak 58/20-22  Eiendom Klangen i Alta 

Eiendom Klangen i Alta kommune ble i 1952 gitt i gave til Storekorsnes idrettslag. I skjøtet er det en 

klausul hvis idrettslaget ble lagt ned skal eiendommer tilbakeføres til tidligere eiere «Hvis intet 

idrettslag eller lignende har interesse av å benytte tomten». 

Saken er behandlet i Finnmark idrettskrets ved flere anledninger da andre idrettslag har benyttet 

eiendommen til idrettsformål etter at Storekorsnes IL ble nedlagt.  

Saken krever en sluttføring av TFIK. 

Alta idrettsråd har fått tilsendt saken til uttalelse da de har vært involvert i saken tidligere.  

Alta idrettsråd forslår at tomten gis tilbake til familien med følgende begrunnelse: Med den klausul 

som er lagt på eiendommen er den nesten ubrukbar. Den trenger sterkt oppussing og renovering. 

Siden det i dag pr dags dato heller ikke er noe idretts aktivitet i den delen av Alta, fins det ingen 

idrettslag som ønsker denne tomten. Tomten ligger svært fint til, men er for krevende for et 

idrettslag å få den i orden. 



Vedtak:  

TFIK gir eiendommen tilbake til etterkommere de opprinnelige eierne. Eventuelle kostnader ved 

tilbakeføring av eiendommen må dekkes av etterkommere. 

 

Sak 59/20-22  TFIK Hederstegn og Ildsjelpris 2020 

TFIK har lyst ut mulighet for å sende forslag til TFIK Hederstegn og Ildsjelpris.  

Det har kommet inn mange gode forslag på Hederstegn for tillitsverv og Ildsjelpris. OLT N har ggitt 

innspill på Hederstegn for idrettslig prestasjon. 

Ildsjelpris samkjøres med NIFs ildsjel-kandidat til Idrettsgalla, med en innspillsrunde i perioden 14.9-

12.10. Juryen gjennomfører møte i uke 39 + 12.okt 

Vedtak:  

TFIK jury for Hederstegn avgjør tildeling av TFIK Hederstegn. Vinnere inviteres til ledermøtet der 

tildeling vil skje. Juryen består av leder, nestleder, sportssjef i avisa Nordlys, orgsjef. 

 

Sak 60/20-22  Innspill saker til NNI i Bodø 6.-8.nov 

Nordland IK inviterer til felles møte for styrene i NIK og TFIK 6.-8.nov i Bodø. 

NIK ønsker innspill til saker til NNI-helgen. 

Vedtak:  

TFIK foreslår følgende saker til vår felles samling med styret i Nordland IK: 

- vurdere etablering av nordnorsk nettverk for idrettsledere i særforbund, idrettsstyret, idrettskrets, 

særkretser 

- Aktuelle saker som skal behandles på idrettstinget juni 2021 

- Idrettsrådsarbeid, soneorganisering, LAM-midler til IR 

- ungdomsidrett og korona-situasjonen 

- rammevilkår i nordnorsk idrett,  

- samarbeid i nordnorsk idrett, IK og særkretser/regioner, nye samarbeidsmodeller og nye 

møtearenaer 

 

Sak 61/20-22  Innspill til Høyres stortingsvalgprogram 

Høyre i Finnmark-Troms har invitert TFIK å gi innspill til Stortingsvalgprogram. Innspillsmøte er 22.9 

NIF har utarbeidet et brev med idrettens innspill til Høyre.  

Vedtak:  

TFIK slutter seg til NIFs innspill til Høyres stortingsvalgprogram. Vi viser også til vår tidligere sak om 

flyseteavgiften som påførte stor økning av kostnader for vår idrett som deltar på i nasjonale 

idrettskonkurranser. Vi sender skriftlig innspill til Høyre. 

 

 

 

 



 

ORIENTERINGSSAKER 

Sak 62/20-22  Orientering TFIK anleggsplan 

Status for anleggsutvalgets arbeid gjennomgått 

Anleggsplanarbeidet må iverksettes i neste steg. 

Anleggsutvalget administreres av Magnus Leonhardsen og består av følgende medlemmer:  

André Lind (leder) – TFIK 

Torkjell Johnsen - TFIK og Finnmark Fotballkrets 

Otilie Næss – TFIK 

Tor Charles Holmgren - Friidrett (Harstad) 

Rolf Hillesøy - Troms Fotballkrets 

Frode Rinnan - Tromsø idrettsråd 

Hege Ingebrigtsen - Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets  

Bjørn Roald Mikkelsen - Ski (Alta) 

 

Sak 63/20-22  Orientering Korona-situasjon 

Orientering om aktuelle saker innen arbeid med korona-situasjonen: Status søknad krisepakke 2, App 

for idrettslag, E-læringskurs, Stimuleringsmidler. 

Det ble gitt innspill via Teams fra Norges Håndballforbund region nord ved Eirik Engelsen og 

Finnmark Fotballkrets ved Roger Finjord: «Hvordan påvirker Korona-sitasjonen idretten i vår region». 

Se eget notat. 

 

Sak 64/20-22  Orientering om idrettspolitiske saker ved leder 

Leder orienterer om idrettspolitiske saker fra IK-ledermøter, NIF ledermøte, Idrettsstyre-saker, 

styremøter og generalforsamling Bardufosstun AS, valgkomiteen i NIF, våre idrettsstyremedlemmer 

som ressurser for vårt område. 

 

Sak 65/20-22  Orientering fra orgsjef 

Orgsjef orienterer om status for følgende: 

Barents Summer Games, office365 for IR, møte soneveiledere, kompensasjonsordningen for idretten, 

fylkestingsutvalg VOFO, pågående arbeid i adm: kurs, anleggsfond, sammenslåing IR Lebesby-Gamvik, 

Lederkurs ungdom, Ungdomsnettverk, mm. 

Mandat og oppgaver for soneveiledere er i prosess. Vi har følgende soneveiledere: 

May Bente Eriksen – Øst Finnmark 

Trond Østgård – Midt Finnmark 

Bjørn Roald Mikkelsen – Vest Finnmark 

Jan Arne Jakobsen – Nord Troms 

Kirsti Skog – Tromsø og omegn inkl Svalbard 

Ralph Simonsen – Midt Troms 

Hilde Lilleng – Sør-Troms 

 

 



Sak 66/20-22  Hendt siden sist 
 

• 25.mai – sonemøte Midt-Finnmark, teams 

• 26.mai – sonemøte Øst-Finnmark, teams 

• 3.juni – sonemøte Sør-Troms, teams 

• 4.juni – sonemøte Midt-Troms, teams 

• 5.juni – Ledermøte NIF, teams: Geir, Sylvi 

• 9.juni – generalforsamling Bardufosstun AS, teams: Geir, Sylvi 

• 9.juni – møte i TFIK anleggsutvalg, teams: Andre, Torkjell, Otilie, Magnus, Tor Charles H 

• 10.juni – møte med soneveiledere, teams: adm 

• 22.juni – NIF Lederforum, teams: Geir, Sylvi 

• 6.juli – møte med Harstad kommune og Narvik kommune ved ordførere ang Regional 
idrettsgalla – Harstad: Sylvi 

• 24.aug – styremøte Bardufosstun AS, Bardufoss: Geir, Sylvi 

• 25.aug – Lederforum NIF, teams: Geir, Sylvi 

• 26.aug – Styremøte Barents Sports Committee, teams: Sylvi 

• 31.aug – IK ledermøte, teams: Geir, Sylvi 

• 2.sept – Styremøte Bardufostun AS, teams: Geir, Jan Harald, Sylvi 

• 8.sept – Møte med soneveiledere, Tromsø: Sylvi, Marit, Magnus 

• 9.sept – styremøte BSCN, Bodø: Inger Lise, Magnus 

• 10.sept – Sonemøte Øst-Finnmark, Vadsø: Otilie, Marit, Magnus 

• 14.sept – Tromsø idrettslag 100 års-feiring: Sylvi 

• 17.sept – Sonemøte Vest-Finnmark, Alta: Geir, Sylvi, Marit, Magnus 

• 17.sept – Møte Kvinnenettverk, Alta: Geir, Sylvi, Ida 
 
 

BESLUTNINGSSAK 
 
Sak 67/20-22  Oppfølging av idrettsråd 

Innledning om hva som er utført i oppfølging av idrettsråd, sonemøter og møte med soneveiledere. 

Presentasjon av forslag på mandat og oppgave for soneveiledere. 

Vedtak:  

TFIK følger opp idrettsråd med mal for idrettsrådenes arbeid og tilbud om kurs for idrettsråd. 

TFIK vil støtte idrettsråd med lisens for Office365 slik at de kan benytte Teams samt ha tilgang for 

lagring av dokumenter. Det søkes om fylkesmidler til dette formålet. 

Mandat og oppgaver for soneveiledere vedtas på neste styremøte. Samarbeidsavtaler mellom 

idrettsråd og kommunene bør prioriteres i oppfølging av idrettsrådene. 

 

Eventuelt: 

a) Styret ber adm utarbeide forslag til disponering av midler TFIKs reservemidler som støtte til 

idretten i Korona-krisen. 

b) Styret planlegger et styremøte på Svalbard (april) for å ha et møte med idretten på Svalbard. 

Adm deltar. 

c) TFIKs styre og adm benytter samme antrekk på møter som eks sonemøter, Ledermøte etc.  

 

Sylvi Ofstad, ref 


