
 

Protokoll styremøte Troms og Finnmark idrettskrets 

Møte: Nr.9/2020-22 

Dato/tid: 10.desember kl.21:00-21:45 

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 76/20-22 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Sak 77/20-22 Økonomirapport pr.30.11.2020 

Sak 78/20-22 Tildeling ekstra midler til særkretser/regioner 

Sak 79/20-22 Prosjekt nettverk nordnorsk idrett 

Sak 80/20-22 Styremøte og møte med idretten på Svalbard 

Sak 81/20-22 Orientering om idrettspolitiske saker 

Sak 82/20-22 Hendt siden sist 

 

BESLUTNINGSSAKER 

Sak 76/20-22  Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak 77/20-22  Økonomirapport pr.30.11.2020 

Viser til vedlagt økonomirapport pr.30.11.20. 

Rapporten viser en prognose på overskudd kr.756.000 etter ekstra tildeling til særkretser/regioner. 

Vedtak: Økonomirapport pr.30.11.2020 tas til etterretning. 

 

Sak 78/20-22  Tildeling ekstra midler til særkretser/regioner 

Torkjell Johnsen meldte seg inhabil i saken da han er leder av Finnmark Fotballkrets. 

Etter styrevedtak 11.11 ble følgende sendt til SK/R: 

«Idrettskretsen har gjort følgende vedtak 11.11.2020: 

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. 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. 

De avsatte midler fordeles mellom godkjente søknader etter samme fordelingsnøkkel som 

hovedfordelingen til særkretser/regioner.» 

TFIK mottok 7 søknader fra særkretser/regioner, med begrunnelse for sine vesentlige tap pga Covid-

19. Tildeling av kr.500.000 er gjort etter tildelingsnøkkel for hovedfordeling til særkretser/regioner 

der antall idrettslag og antall medlemmer legges til grunn. 

 

Vedtak: TFIK tildeler kr.500.000 i ekstra tilskudd til særkretser/regioner pga vesentlig økonomisk tap 

av Covid-19, slik: 

Troms Fotballkrets – kr.142.433 

Finnmark Fotballkrets – kr.82.774 

Nord Norge Bandyregion – kr.22.200 

Troms Friidrettskrets – kr.53.685 

Hålogaland Fotballkrets – kr.25.965 

Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets – kr.56.544 

Troms Skikrets – kr.116.399 

 

Sak 79/20-22  Prosjekt nettverk nordnorsk idrett 

På vårt Ledermøte i oktober presenterte idrettsstyremedlem i NIF Sebastian Henriksen et forslag om 

å etablere et nordnorsk nettverk for idrettspolitikere. TFIK og Nordland IK har mottatt et skriftlig 

forslag fra Sebastian Henriksen i ettertid. 

Nordland IK har behandlet saken på sitt styremøte og har gjort følgende vedtak:  

Styret ønsker at målgrupper skal være nordnorske representanter i idrettsstyret og 

særforbundsstyrene. Fra idrettskretsene vil leder og nestleder delta. Det tas sikte på et første møte i 

januar. Styret diskuterte notatet og sender over til TFIK sine synspunkter slik de fremkom på møtet. 

Vedtak:  

Styret ønsker at målgrupper skal være nordnorske representanter i idrettsstyret og 

særforbundsstyrene. Fra idrettskretsene vil leder og nestleder delta. Det tas sikte på et første møte i 

januar med leder og nestleder i begge kretser for å legge en plan for videre fremdrift. 

 

Sak 80/20-22  Styremøte og møte med idretten på Svalbard   

TFIK har ansvar for å følge opp idretten på Svalbard. Med jevne mellomrom har vi besøkt idretten der 

og hatt møter med idrettslag og lokalstyret. Sist Troms IK gjorde dette var i 2016. 

 

Vedtak: Styret legger et styremøte til Svalbard 6.-9.mai. Det legges opp til møter med idretten på 

Svalbard. 

 
Sak 81/20-22  Orientering om idrettspolitiske saker 
 

Kort info om saker fra IK-ledermøte 3.des og NIF ledermøte 8.des. som er aktuelle saker for 

Idrettstinget 2021. 

Frist for innmelding av saker til Idrettstinget er 28.jan.  



Vedtak: Det avholdes et styremøte torsdag 28. januar kl.18:00. 

Sonemøter blir gjennomført slik:  

- mandag 11.1, Nordreisa 

- mandag 18.1, Tromsø  

- mandag 25.1, Lakselv 

 

ORIENTERINGSSAKER 

Sak 82/20-22  Hendt siden sist 
 

• 13.11 – NIF ledermøte, Geir, Sylvi 

• 18.11 – Barents SC, Sylvi, Magnus 

• 25.11 Møte med Fylkesmann og kommuner, Geir, Sylvi 

• 3.12 - IK ledermøte, Geir, Sylvi 

• 3.12 - Styremøte Bardufosstun, Geir, Jan-Harald, Sylvi 

• 8.12 – NIF lederforum, Geir, Sylvi 

• 9.12 – BSCN, Inger-Lise, Sylvi 
 

Vedtak: Orienteringssak tatt til etterretning. 

 

Sylvi Ofstad, ref 


