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Godt nytt år idrettsvenner!

Idrettskretsen og fylkeskommunen har i løpet av 2016 hatt møter i alle kommunene i 
fylket. Tema har vært anleggsutvikling, med fokus på statusbilde, anleggsbefaring, 
søknadsmuligheter og kartlegging av behov. I løpet av møterunden kom det frem at 
9 av 19 finnmarkskommuner har behov for å renovere eller bygge til sammen 12 nye 
svømmeanlegg.  Dette vil medføre en totalkostnad i størrelsesorden 600-900 millioner 
kroner. Dersom alle disse svømmeanleggene skal få sin rettmessige andel av 
spillemidlene, basert på dagens ordning, vil dette medføre at ingen andre nye 
idrettsanlegg i Finnmark vil kunne få spillemidler i en periode på 8-10 år. En viktig 
valgkampsak for Finnmarkidrettskrets er derfor å få endret reglene for finansiering av 
idrettsanlegg slik at svømmeanlegg tas ut av spillemiddelordningen og flyttes over til 
statsbudsjettet.

Med vennlig hilsen idrettskretsleder May Bente Eriksen

Finnmark idrettskrets undertegnet i desember for første 
gang en idrettsavtale med Finnmark Fylkeskommune. Dette 
er noe vi har jobbet lenge for å få til og som vi er veldig 
fornøyd med å endelig ha fått på plass. Etter å ha signert 
avtalen reiste vi til Murmansk der det ble avholdt et møte 
med gjennomgang av vår felles avtale med Murmansk 
Sportskomité. Begge disse avtalene er viktig som 
rammeverk for idretten og er med å legge til rette for 
utvikling og utveksling i våre idrettslag og kommuner.

Innen utgangen av mars skal alle idrettslag ha avholdt sitt 
årsmøte slik at dere er klare til å rapportere inn 
opplysninger når samordnet rapportering åpner i april. Mitt 
ønske er at idrettslagene tar seg tid til å gjøre en grundig 
gjennomføring av årsmøtet. I dette nyhetsbrevet finner du 
informasjon om hva dere må tenke på og hvor dere finner 
ulike maler dere kan bruke. Et vel gjennomført årsmøte 
legger et godt grunnlag for idrettslagets virke i 2017. 



Årsmøtetid
Innen utgangen av mars skal alle idrettslag ha 
avholdt sitt årsmøte. Idrettskretsen kan i spesielle 
tilfeller innvilge utsettelse ut april. Dersom det er 
behov for ytterligere utsettelse, må søknad sendes 
NIF. Det er laget en samleside der dere finner alt 
dere trenger å vite om gjennomføring av årsmøte, 
samt maler for både innkalling, saksliste, 
kontrollkomiteens beretning, revisors beretning, 
protokoll mm. Årsmøtet innkalles av styret med minst 
en måneds varsel. Forslag som skal behandles må 
være sendt styret minst to uker før møtet. Fullstendig 
saksliste og saksdokumenter må være gjort 
tilgjengelig senest en uke før møtet. Årsmøtet skal 
blant annet behandle idrettslagets årsberetning, 
regnskap i revidert stand, forslag og saker, fastsette 
medlemskontingent og treningsavgift, vedta budsjett, 
behandle organisasjonsplan og foreta valg av både 
styre, revisorer og valgkomite. Komplett oversikt over 
alt du trenger å vite om årsmøtet finner du her.

ExtraStiftelsen
Idrettslaget ditt kan søke 
midler fra ExtraStiftelsen via 
Norges idrettsforbund til 
prosjekter rettet mot utsatte 
grupper. Dere kan søke om 
midler til prosjekter som går 
over 1, 2 eller 3 år som har 
som mål å inkludere mennesker 
med funksjonsnedsettelse, 
innvandrerbakgrunn eller andre 
utsatte grupper. Les mer her.
Søknadsfrist er 15. februar. 

Idrettens fredskorps
Har du lyst til å bruke 
idrettserfaringen din i en 
spennende del av verden? Søk 
om å bli idrettsfrivillig med 
idrettens fredskorps. Les mer 
om denne muligheten her. 
Søknadsfrist er 15. februar.

Søk tilskudd til turskilt
Idrettslag har mulighet til å 
søke tilskudd til skilting og 
merking av turløyper. Søknad 
sendes elektronisk og skjemaet 
åpnes 20. januar.
Les mer om ordningen her.  
Søknadsfrist er 15. februar. 

Over 5 millioner til Finnmark
Like før jul ble det utbetalt mer 
momskroner enn noen gang 
tidligere i Norge. I Finnmark 
fikk 147 klubber utbetalt 5 059 
445 kroner som kompensasjon 
for vare- og tjenestemoms. 
Året før var det 112 klubber i 
Finnmark som søkte. En økning 
fra 112 til 147 klubber er veldig 
bra, men målet er å få alle 
med. Momskompensasjon kan 
enkelt søkes av alle idrettslag i 
forbindelse med samordnet 
rapportering i april. Det eneste 
dere trenger å gjøre er å oppgi 
brutto driftskostnader for 2016. 
Se hvem i Finnmark som har 
fått momskroner nederst i 
denne oversikten.  

Den viktige politiattesten
Alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær 
kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige 
og personer med utviklingshemming, skal fremvise 
politiattest. Idretten krever fremvisning av politiattest 
uten anmerkninger – en ren attest – fordi vi ønsker et 
trygt og godt miljø for alle våre medlemmer. 
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og 
gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget 
eller ikke. Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for 
politiattester og skal utnevne en person som er 
ansvarlig for innhenting og oppfølging av 
politiattester. Vedkommende skal ha en personlig 
vara. NIF anbefaler idrettslag å hente inn ny 
politiattest minst hvert tredje år, eller når treneren 
får en ny rolle i idrettslaget. Politiet utsteder attest til 
alle over 15 år. Alt om politiattest finner du her.  

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/extrastiftelsen-helse-og-rehabilitering/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/
http://www.ffk.no/sok-tilskudd/turskiltprosjektet-i-finnmark.135044.aspx
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/78bacbd614ed461eac5b251c971b4cd3/momskompensasjon-2016---fylkesvis-oversikt-til-idrettsforbundet.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/


Søk på Ulvangstipendet innen 1. februar
Ulvangstipendet på 50 000 kroner deles ut til en lovende 
idrettsutøver fra Finnmark. Stipendet skal medvirke til at 
utøvere fra Finnmark kan oppnå best mulig resultater. 
Utøverne må gjennom resultater ha dokumentert talent, 
og forsikre at de satser maksimalt på å nå et topp 
nasjonalt/internasjonalt nivå.  I fjor ble stipendet tildelt 
David Vorren (bildet) fra Vadsø for hans prestasjoner 
innen karate og friidrett. Vet du om noen som kan være 
kandidat for stipendet? Da bør du tipse dem om å sende 
inn en søknad snarest da fristen nærmer seg med 
stormskritt. Les mer om Ulvangfondet og finn link til 
søknadsskjema her. Oversikt over hvem som tidligere har 
mottatt stipendet finner du her. 
Søknadsfrist er 1. februar. 

Støtte fra flyktningfondet
Fem idrettslag i Finnmark fikk 
støtte fra NIFs flyktningfond 
da det ble lyst ut midler i høst. 
Disse var:
Vadsø Atletklubb 
Bossekop Ungdomslag 
Alta Biljardklubb 
Alta IF Håndball 
Sirbma-Sirma IL

Grønne midler
Alle frivillige lag og foreninger kan søke på FeFos 
grønne midler. Midlene skal stimulere til økt friluftsliv og 
bruk av naturen. Støtten gis fortrinnsvis til tiltak som 
har økt fysisk aktivitet som formål. Ved tildeling 
prioriteres friluftsaktiviteter og det gis ikke støtte til 
større fysiske anlegg. FeFo støtter spesielt prosjekter 
som har barn og unge i fokus. Les om ordningen her. 
Søknadsfrist er 15. februar.

Tilskudd til friluftsaktivitet
Ønsker idrettslaget ditt å bruke friluftslivet som 
utgangspunkt for gode helsevaner og miljøholdninger? 
Nå kan dere søke støtte til tiltak for å fremme friluftsliv. 
Målgruppe er barn, unge, grupper med nedsatt 
funksjonsevne og minoriteter i Norge. Søknad sendes 
Finnmark fylkeskommune via Miljødirektoratets 
elektroniske søknadssenter. 
Les mer om ordningen her. 
Søknadsfrist er 1. februar. 

Politiutgifter ved idrettsarrangement
Kulturdepartementet har tildelt NIF 2,5 
millioner kroner som skal fordeles til 
idrettslag, kretser, særforbund som har 
hatt utgifter til politi ved 
idrettsarrangement for barn og unge i 
2016. Dette er en ny ordning i år som 
også er videreført i statsbudsjettet for 
2017. Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF 
kan søke om tilskudd fra ordningen. Det 
søkes skriftlig til det aktuelle 
særforbundet. Kopi av betalte fakturaer 
skal sendes inn sammen med søknaden.
Les mer om ordningen her.
Søknadsfrist er 3. februar. 

Vinteraktivitetsdag
Torsdag 9. februar arrangeres 
det vinteraktivitetsdag i 
alpinanlegget i Alta. Da blir det 
mulig å prøve ut ulike 
vinteraktiviteter og utstyr for 
personer med nedsatt 
funksjonsevne.
Les mer om dagen her. 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/tilskudd/ulvangfondet/
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/finnmark-idrettskrets/dokumenter/ulvangfondet-tildelinger-2016.pdf
http://www.fefo.no/no/Friluftsliv/Sider/Gronnemidler.aspx
http://www.ffk.no/sok-tilskudd/vilt-og-friluftsliv.68149.aspx
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/ny-tilskuddsordning-for-idrettslag/
https://tjenester.nav.no/kurs/kursvisning/302543


Rapportering av medlemsopplysninger 
Alle idrettslag skal rapportere sine 
medlemstall pr. 31.12.16 til NIF innen 30. 
april. Dette gjøres via KlubbAdmin. På lik 
linje med fjoråret så er søknad om 
momskompensasjonen for varer og 
tjenester en del av samordnet søknad og 
rapportering. Nytt i årets løsning er at 
idrettslagene med brutto driftskostnader 
over 5 millioner kroner også vil ha mulighet 
til å kunne søke om momskompensasjon på 
varer og tjenester gjennom KlubbAdmin. 
Samordnet søknad og rapportering i 
KlubbAdmin åpnes 1. april og alle idrettslag 
vil få en egen e-post om dette når denne er 
åpnet. Frist for rapportering er 30. april.

Har kartlagt anleggssituasjonen
Finnmark fylkeskommune og Finnmark 
idrettskrets har i løpet av 2016 besøkt alle 
våre 19 kommuner for å kartlegge 
anleggssituasjonen i fylket. Det man ser er 
at kommunene i Finnmark har store 
utfordringer på anleggsfronten de 
kommende årene. Behovet for 
svømmebasseng er stort, samtidig som 
arbeid med idrettsanlegg nedprioriteres. 
Fylkeskommunen skal på bakgrunn av 
tilbakemeldingene fra kommunene vurdere 
behovet for en regional anleggsplan.
Les mer her.

Ny søknadsfrist for Ishavskraftfondet
Søknadsfristen for Ishavskraftfondet er 
flyttet fra 1. mai til 1. mars. Det betyr at 
den ikke er så langt unna og at det allerede 
nå kan være lurt å tenke på om din klubb 
har noen aktuelle prosjekter dere kan søke 
støtte til. Har dere allerede en god ide, er 
det bare å få avgårde en søknad først som 
sist. Ishavskraftfondet gir støtte til tiltak 
som fremmer barne- og ungdomsidretten i 
Finnmark. I 2016 fikk syv klubber tildelt til 
sammen 80 000 kroner. Kokelv Sportsklubb 
(bildet) var en av dem, de fikk 12 000 
kroner til innkjøp av trampoline og 
gymmatter. Mer informasjon og 
søknadsskjema finner du her. 
Søknadsfrist er 1. mars.

Samarbeidsavtale mellom FIK og FFK
Finnmark idrettskrets og Finnmark 
Fylkeskommune har inngått en 
samarbeidsavtale innen idrett med 
intensjon om å løfte frem aktuelle 
samarbeidsområder mellom partene. 
Hensikten med avtalen er å inngå et 
gjensidig forpliktende samarbeid knyttet til 
utvikling av idrett og fysisk aktivitet i 
Finnmark, og gi økonomisk forutsigbarhet 
for begge parter. Avtalen gjelder for 
tidsrommet 2017–2019. Fylkeskommunen 
og idrettskretsen har hatt et godt 
samarbeid i mange år, men partene har 
aldri hatt en samarbeidsavtale. Partene er 
enige om at det vil være formålstjenlig å 
formalisere samarbeidet. Utviklingsområder 
som er nevnt i avtalen er 
organisasjonsutvikling, anleggsutvikling, 
toppidrett, folkehelse, frafallet innen 
ungdomsidrett, samt kompetansebygging 
lokalt og regionalt.

Skattefradrag for gaver
Idrettslag som ønsker å benytte seg av 
ordningen med skattefradrag for gaver har 
frist til månedsskiftet januar/februar 2017.
Les mer om ordningen her. 

https://ka.nif.no/
http://www.ffk.no/nyheter/bekymret-for-svommebasseng-og-idrettsanlegg-i-fylket.549877.aspx
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/tilskudd/ishavskraftfondet/
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/utvidet-frist-skattefradrag-for-gaver/


Ny klubb
Isbjørnen Studentidrettslag

Gjenopptatt klubb
Nordkapp Pistolklubb

Ny gruppe
Nesseby IF – Motorsport

Utmeldte klubber
Båtsfjord NMF
Hammerfest Swingklubb

Strøket fra NIF
Alta Casting og Fluefiskeforening
Alta Hang- og Paragliderklubb
Bjørnevatn Håndballklubb
Kirkenes Politiidrettslag
Sandland Idrettslag
Tana Styrkeløftklubb

Følg FIK på Web og Facebook
Finnmark idrettskrets bruker hjemmesiden 
www.finnmarkik.no aktivt for å spre 
informasjon til sine medlemmer. Bruk den 
aktivt du også! Nå er det snart 3500 som liker 
oss på Facebook. Lik oss du også, og få jevnlige 
oppdateringer og påminnelser om ting som er 
viktig for deg og ditt idrettslag. 

Finnmark idrettskrets
Postboks 194, 9711 Lakselv - Tlf 78 46 02 60 - finnmark@idrettsforbundet.no - www.finnmarkik.no

Erfaringer fra Superhelga i Karasjok
Første helga i november var idretten i Finnmark 
samlet i Karasjok til den årlige superhelga. Hans 
Norbye (bildet) hadde tatt turen opp fra Tromsø 
for å fortelle om sin idrettskarriere. Han var en av 
flere som bidro med inspirasjon og faglig påfyll 
denne helga. Vi har oppsummert Superhelg 2016 
med noen bildeglimt og synspunkter fra 
deltakerne. Vi håper mange hiver seg med når vi 
inviterer til Superhelg i Alta i oktober 2017. 
Se glimt fra Superhelg 2016 her. 

Nettside for idrettsråd
Norges idrettsforbund har i samarbeid med 
Atea utviklet en gratis nettsideløsning for alle 
idrettsråd. Siden har allerede mye innhold som 
oppdateres automatisk og som umiddelbart er 
nyttig. Det gjelder både for idrettslag og andre 
idrettsinteresserte i kommunen, eller om man 
søker en idrettsaktivitet. Pålogging for 
redigering skjer via Min idrett. Les mer om 
dette og kom i gang her. 

Se etter kurs i kalenderen
21. januar arrangeres det 
aktivitetslederkurs i Alta og 26. januar 
blir det tilretteleggingskurs i 
Hammerfest. Følg med i vår kalender 
der alle kurs blir lagt ut fortløpende.
Her kan du lese om de ulike kursene 
man kan bestille. Ta kontakt med 
marit.arntzen@idrettsforbundet.no
hvis din klubb har noen kursønsker.

Momskompensasjon ved bygging av anlegg
Idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt 
merverdiavgift. Søknad leveres elektronisk via eget søknadsskjema på 
www.idrettsanlegg.no. Les mer om kriterier her.  Søknadsfrist er 1. mars.

http://www.finnmarkik.no/
mailto:finnmark@idrettsforbundet.no
http://www.finnmarkik.no/
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/finnmark-idrettskrets/dokumenter/glimt-fra-superhelg-2016-siste.pdf
https://atea.klubb.nif.no/opplaeringsportalen/Sider/Idrettsraadopplaering.aspx
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/kalender/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbutvikling/kurs/
mailto:marit.arntzen@idrettsforbundet.no
http://www.idrettsanlegg.no/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/nyheter/na-kan-idrettslag-soke-om-momskompensasjon-for-bygging-av-idrettsanlegg/
https://www.facebook.com/finnmarkik
https://www.facebook.com/finnmarkik

