
 

Protokoll styremøte Troms og Finnmark idrettskrets 

Møte: Nr.8/2020-22 

Dato/tid: 11.november kl.19:00-20:00 

Sted: Teams 

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

Frafall: Siri Eliassen 

 

Sak 67/20-22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 68/20-22 Mandat soneveiledere idrettsråd 

Sak 69/20-22 Trenerstipend, ekstra søknad    

Sak 70/20-22 Kriterier for ekstra tilskudd til særkretser/regioner 

Sak 71/20-22 Anleggsfondet  

Sak 72/20-22 Møteplan 2021 vår 

Sak 73/20-22 status oppfølging av idrettsråd 

Sak 74/20-22 Status oppfølging andre saker 

Sak 75/20-22 Hendt siden sist 

 

BESLUTNINGSSAKER 

Sak 67/20-22  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

Sak 68/20-22  Mandat og oppnevning av soneveiledere idrettsråd 

TFIK har organisert arbeidet med oppfølging og møter med våre 40 idrettsråd, inkludert idrettslag i 

kommuner uten fungerende idrettsråd, i 7 soner. I dette arbeidet ser vi behov for å gi idrettsrådene 

en økt støtte og veiledning fra ressurspersoner innen idrettspolitikk og idrettsrådsarbeid som har 

lokal kjennskap og tilknytning til idrettsrådene i sonene. Arbeidet er igangsatt utvikling på i 2020 i 

samarbeid med aktuelle soneveiledere. 

 

Vedtak: 

Oppnevning av soneveiledere: 

Øst-Finnmark: May Bente Eriksen 

Midt-Finnmark: Trond Østgård 

Vest-Finnmark: Bjørn Roald Mikkelsen 

Nord-Troms: Jan Arne Jakobsen 

Tromsø og omegn, Svalbard: Kirsti Skog 



Midt-Troms: Ralph Simonsen 

Sør-Troms: Hilde Lilleng 

 

Mandat for TFIKs soneveiledere for idrettsråd: 

Holde jevnlig kontakt med idrettsrådet. Informere om ulike idrettspolitiske saker og om nødvendig 

bistå ved behandling av saker. 

Ta initiativ til møte med idrettsråd i saker hvor det er hensiktsmessig at idrettsråd i sonen samler seg 

om felles svar.  

Delta i idrettskretsens temamøte(r) med idrettsråd/ idrettsrådene i sonen der det er naturlig. 

 

Soneveiledere godtgjøres med kr 7.500, - pr. år.  

Dekning av reisekostnader ved møter i hht TFIK retningslinjer. 

For 2020 utbetales godtgjøring for halve året, kr.3.750. 

 

 

Sak 69/20-22  Trenerstipend, ekstra søknad 

En søknad på trenerstipend som er innenfor kriteriene ble ved en inkurie ikke tatt med i behandling 

av trenerstipend i styremøte nr.7. Søknaden innstilles tildeling.  

Vedtak: Tor Anders Hustad, Skånland OIF tildeles kr.10.000 i trenerstipend. 

 

Sak 70/20-22  Kriterier for ekstra tilskudd til særkretser/regioner 

Styret har i behandling av revidert budsjett for TFIK 2020 hatt som mål å sette av midler som er 
innspart i 2020 til å støtte de av våre idrettsorganisasjoner som har vesentlige tap pga Covid-19, og 
som vil kunne gi konsekvenser for driften i 2021. 
Vis viser også til informasjon gitt på TFIKs ledermøte: «TFIK vil fortsatt arbeide for gode rammevilkår for 

idretten vår, og se spesielt til de som trenger mest støtte i den krevende situasjonen vi er i. 
De midler vi har disponibel i 2020 vil bli tilgodesett særkretser/regioner som har størst behov». 
 

Prosess for tildeling av ekstra midler til særkretser/regioner: 
1. Adm. sender tilbud til særkretser/regioner om å søke ekstra tilskudd i 2020 pga. vesentlig tap 

av inntekter av Covid-19-situasjonen. 
I søknad bes det om begrunnelse av vesentlig inntektstap i 2020 pga. stopp av 
idrettsaktivitet, og konsekvenser SK/R vurderer dette vil føre til. 
Søknad begrunnes med budsjetterte tall for 2020 og regnskapstall. 

2. Adm. innstiller de tilgjengelige midler til de SK/R som vurderes til godkjent søknad, etter 
samme kriterier som legges til grunn for hovedfordelingen (antall idrettslag-antall 
aktivitetstall). 

3. Styret vedtar tildeling i styremøte 10. desember. 
 

Vedtak: TFIK tilbyr særkretser/regioner å søke ekstra tilskudd på grunn av vesentlig inntektstap i 

2020. Søknadsfrist settes til 1.desember. TFIK tildeler tilskudd i desember. 

Det settes av ei total ramme på kr.500.000. 

 

 



Sak 71/20-22  Anleggsfondet  

TFIK lyste ut mulighet å søke på midler fra anleggsfondet i august med søknadsfrist 1.okt. 

Vi mottok 20 søknader med en søknadssum på til sammen kr.4.055.000. 

Anleggsutvalget har hatt 2 møter i vurderings- og innspillingsprosess. Adm. har fulgt opp 

søknadsklubber for utdypende informasjon om prosjektene. 

Anleggsutvalget har vurdert 11 av søknadene som de beste prosjektene og aktuelle mottakere. 

Vedtak: 

TFIK tildeler kr.1.200.000 fra anleggsfondet til følgende: 

Senja Ski, kr.50.000 

IF Fløya, kr.200.000 

Tromsø Alpinklubb, kr.150.000 

Tromsø Skiklubb Langrenn, kr.50.000 

Hammerfest & Kvalsund Golfklubb, kr.100.000 

Nordreisa IL, kr.50.000 

Vadsø Sportsskytterklubb, kr.125.000 

Tromsø Pistolklubb, kr.100.000 

Alta IF, kr.150.000 

Nerskogen IL, kr.50.000 

Kirkenes IF, kr.175.000 

 

Sak 72/20-22  Møteplan 2021 vår 

Møteplan for styret: 

• 10.des, kl.19:00, Styremøte på teams 

• 4.feb, styremøte (teams el kombinert med opplegg Tromsø 6.-8.2) 

• 5.-7.feb, Lederkurs ungdom, møte ungdomsnettverk i Tromsø 

Festmiddag med utdeling av Hederstegn 

Hvem: Geir, Inger Lise, Otilie 

• Mars: styremøte teams / utsatt NNI? 

• April: mulig styremøte Svalbard  

• Mai: styremøte teams 

• 4.-6.juni: Idrettstinget Bergen 

Vedtak: Rammeplan for styrets møter vårhalvår 2021 vedtas. Det kan bli tilpasninger grunnet 

pandemien. Kostnader for styremøte og møte med idretten lagt til Svalbard utredes nærmere til neste 

styremøte. 

 

 

ORIENTERINGSSAKER 

 
ORIENTERINGSSAKER 

Sak 73/20-22  status oppfølging av idrettsråd 
 



Ref. sak 67 siste styremøte. 
 
Følgende er utført: 

• Møte (både på teams og fysisk) og oppfølging av soneveiledere 

• 7 sonemøter på teams i perioden mai-juni 

• 4 sonemøter med fysisk møte: Harstad, Senja, Alta, Vadsø i sept-okt 

• Tilbud om lisens Office365 sendt ut 

• IR invitert i flere teams-møter med Covid-19 som sak 

• IR deltatt på TFIK Ledermøte okt, 14 IR deltok 

• TFIK deltatt på noen av årsmøtene i IR 

• Konkret veiledning og bistand i enkelte saker 

• Oppfølging og samtaler med flere IR i anleggsplan-arbeid 

• Prosess på etablering av idrettsråd uten drift: Nordreisa, Målselv, Gamvik-Lebesby, 
Kvænangen, i tillegg gjennomført kurs om idrettsrådets rolle 

• Tromsø IR deltatt og bidratt i møte med idrettspresident 23.okt 
 
 
Sak 74/20-22  Status oppfølging andre saker 
 
Orientering fra leder ang pågående og kommende saker i NIF: 
Sikre norsk idretts eksistens, stimuleringspakker, idrettens forvaltningsordning, oppfølging av 
tingvedtak, Idrettens kvinneløft, Idrettsrådenes rolle i norsk idrett, idrettens fanesaker (Økonomi 
som barriere, godt styresett, nye og bedre anlegg). 
 

Sak 75/20-22  Hendt siden sist 
 

• 23.9 – innspillsmøte spillemiddelsøknad NIF, Teams: Inger Lise, Sylvi 

• 24.9 – Ekstraordinær Generalforsamling Bardufosstun, teams: Geir 

• 30.9-1.10 – seminar regional planstrategi TF fylkeskommune, teams: Sylvi 

• 1.okt – IK ledermøte, teams: Geir, Sylvi 

• 5.okt – Sonemøte Harstad: Inger Lise, Sylvi, Marit, Magnus 

• 5.okt - Jurymøte Hederstegn, teams: Geir, Inger Lise, Sylvi 

• 6.okt – Sonemøte Finnsnes: Jan Harald, Sylvi, Marit, Magnus 

• 7.okt – møte i anleggsutvalget: Andre, Torkjell, Otilie, Magnus 

• 8.okt – styremøte Bardufosstun as, teams: Geir, Jan Harald, Sylvi 

• 12.okt – Jurymøte Hederstegn, teams: Geir, Inger Lise, Sylvi 

• 20.okt – NIF lederforum, teams: Inger Lise, Sylvi 

• 23.okt – Møte, presentasjon av Campus Alfheim og idrettsanlegg i Tromsø;  
Idrettspresident, Tromsø kommune, UiT, OLT N, Tromsø idrettsråd, TFIK ved styret og adm 

• 24.okt – TFIK ledermøte, Tromsø og teams: styret og adm 

• 2.nov – møte i anleggsutvalget: Andre, Torkjell, Otilie, Magnus 

• 4.nov: IK ledermøte med NIF, teams: Geir 

• 7.nov: NNI møte teams, Geir, Inger Lise, Jan Harald, Otilie, Lise, Andre, Torkjell, Sylvi 
 

 

 

Sylvi Ofstad, ref 


