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1 GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTENE    

 Idrettskretsstyret har kontrollert listen over fullmakter. 

 

 Kretsstyrets forslag til 

 VEDTAK: Tinget godkjenner de frammøtte representanter. 

 

2 GODKJENNE INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN 

2.1. Godkjenning av innkalling og saksliste   

 Innkallingen til idrettskretstinget er foretatt i henhold til NIFs lov med 3 – tre – 
måneders varsel og utsendt via e-post direkte til alle representasjonsberettigede 
organisasjonsledd. Innkallingen er også kunngjort på FIKs hjemmeside. 

 

  Idrettskretsstyrets forslag til 

 VEDTAK: Idrettskretstinget godkjenner innkallingen og sakslisten. 

2.2  Godkjenning av forretningsorden.  
  

1.  Tinget blir ledet av 2 valgte dirigenter. Disse fordeler ledelsen av møtet. 
Protokollen føres av valgte sekretærer. 

2.  Ønsker en representant ordet, varsler han til dirigenten om det, og ordet blir gitt 
etter tur. Ordet blir gitt fra tilvist plass i salen  

3.  Ingen representanter får ordet mer enn 3 ganger i samme sak.  Taletiden for 
innledningsforedrag om saker med forslag til sakslista, blir satt til maksimum 25 
minutter.  Taletiden ellers blir satt til 10 minutter første gangen, 5 minutter andre - 
og tredje gang. 

 Representanter som krever ordet til forretningsorden har taletid 1 minutt. 
Dirigenten har rett til å foreslå strek. 

4.  Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, underskrevet med navnet til 
representanten og organisasjonsleddet. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og 
nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt og saken er tatt opp til 
avstemning. 

5.  Alle vedtak og valg blir gjort med vanlig flertall, med de unntak loven fastsetter. I 
alle valg der det er framsatt flere enn ett forslag, benyttes det skriftlig avstemning.  
Bare når dirigenten er i tvil, eller hvis tinget krever det, blir det foretatt avstemning 
ved navneopprop. 

6.  I protokollen føres forslag og vedtak, tall på stemmer for og imot dersom tinget 
krever det, og navn på de som hadde ordet i saken. 

7.  Protokollen skal underskrives av 2 valgte representanter. 
 

 Kretsstyrets forslag til 

 VEDTAK: Forretningsordenen godkjennes. 
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3 VALG AV TINGETS FUNKSJONÆRER 

3.1 Valg av to dirigent(er)   

 Kretsstyrets forslag til 

 VEDTAK: Geir Knutsen og Ingrid Steinlein velges som dirigenter på tinget 

3.2 Valg av sekretærer  

 Kretsstyrets forslag til  

 VEDTAK: Finnmark Idrettskrets administrasjon 

3.3 Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen 

VEDTAK:  

3.4 Valg av redaksjonskomité 

 VEDTAK: 

3.5 Oppnevning av tellekorps 

 Kretsstyrets forslag til 

 VEDTAK: Administrasjonen i Finnmark idrettskrets oppnevnes som tellekorps. 

 

4 BERETNING OG REGNSKAP  

4.1  Beretning 2016 - 2018 

 Idrettskretsstyret legger frem for tinget beretning 2016 - 2018 til godkjenning. 

 

 Kretsstyrets forslag til 

 VEDTAK: Idrettskretstinget godkjenner framlagte beretning for tingperioden 2016 - 
2018 

4.2  Regnskap for 2016 og 2017 

 Idrettskretsstyret legger frem for tinget regnskap for 2016 og 2017 til godkjenning. 

 

 Kretsstyrets forslag til 
VEDTAK: Idrettskretstinget godkjenner framlagte regnskap for 2016 og 2017. 
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5 INNKOMNE SAKER  

5.1 Ikke lovsaker 

5.1.1 Anleggspolitisk dokument for Finnmark idrettskrets 
 Kretsstyrets forslag til 

VEDTAK: Basert på funnene i anleggsundersøkelsen, som Finnmark fylkeskommune og 
Finnmark idrettskrets har gjennomført, debatten i anleggskonferansen før idrettskrets-
tinget, utarbeider Finnmark idrettskrets et anleggspolitisk dokument for Finnmark 
idrettskrets.  Denne sendes på høring til idrettslag, idrettsråd og særkretser/ regioner. 

5.1.2 Finnmarksgalla for idretten 
 Forslag fra Alta IF: 
 
 Finnmarksgalla for idretten vil være et arrangement som samler fylket - et 

arrangement i samme ånd som den nasjonale idrettsgallaen, men med en klar 
Finnmark profil. Fokus på og heder av vårt fylke og våre idrettsutøvere. Tanken kan 
eventuelt videreføres over i nordnorsk galla; samlende for hele landsdelen og med klar 
nordnorsk profil. Fokus på og heder av idrettsutøvere i vår landsdel. 

 
 Kretsstyrets forslag til 

VEDTAK: Finnmark idrettskrets inviterer til Finnmarksgalla for å feire kretsens 100 års-
jubileum i 2019. Den arrangeres i forbindelse med Superhelga i Midt-Finnmark, og det 
settes av kr 200.000 til dette. 

5.1.3 Sammenslåing av Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets 
 Kretsstyrets forslag til 

VEDTAK: Finnmark idrettskrets ting støtter prosessen for sammenslåing av Troms 
idrettskrets og Finnmark idrettskrets med en plan om felles ekstraordinært 
idrettskretsting i november 2019. Idrettsrådene og særkretser/regioner i hver av 
idrettskretsene inviteres til innspill i prosessen.  

5.2 Lovsaker 

Ingen lovsaker 

 

6  LANGTIDSPLAN OG LANGTIDSBUDSJETT 
 Langtidsplan 2016 - 2019 for Finnmark Idrettskrets har tatt utgangspunkt i NIF’s 

Idrettspolitisk dokument. Denne ble vedtatt på Finnmark idrettskrets ting i 2016  

 og gjelder for perioden 2016 -2020. 

 Idrettskretsstyret legger frem for tinget en revidert langtidsplan og langtidsbudsjett.  
Langtidsplanen er først og fremst ment å være et hjelpemiddel for det daglige arbeidet 
i Idrettskretsen. Det vil være retningsgivende for styrets arbeid med hensyn til bruk og 
fordeling av midler. 
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 Kretsstyrets forslag til 

 VEDTAK: Den vedtatte Langtidsplan 2016-2020, fremlegges med foreslått revidering: 
 Navnet endres til 2016-2019 for tilpassing av planlagt sammenslåing av Troms og 

Finnmark idrettskrets. Alta IFs forslag om at en skal utrede muligheten for å utfordre 
FEFO mht. salg av areal til idrettsformål til redusert pris fremfor feste tas med i 
langtidsplanen.  

  

7 ENGASJERE REVISOR FOR Å REVIDERE KRETSENS REGNSKAP 

 I henhold til loven skal Idrettskretstinget engasjere statsautorisert/ registrert revisor til 
å revidere kretsens regnskap. 

  

 Kretsstyrets forslag til  

 VEDTAK: Idrettskretstinget gir det nye styret fullmakt til å innhente tilbud, og eventuelt 
engasjere ny revisor for kretsen. 

 

8 RETNINGSLINGER FOR FORDELING AV MIDLER  

 Kretsstyrets forslag til  

 VEDTAK: Finnmark idrettskrets viderefører dagens fordelingsnøkkel i 2019. 
Interimsstyret for TIK-FIK anmodes om å arbeide politisk for å sikre tilskudd i samme 
størrelsesorden som tidligere til regionen, hvor dagens prosjektmidler til OLT Nord 
Norge omgjøres til ordinære midler. 

 

9  VALG 

 Idrettskretsstyret viser til forslag fra valgkomiteen: 

9.1      Idrettskretsstyre 

Verv Navn Idrettslag  

Leder May Bente Eriksen Båtsfjord Sportsklubb  

Nestleder Bjørn Roald Mikkelsen Alta IF  

Medlem Fredrik Helgesen Honningsvåg T&IF Ny 

Medlem Otilie Næss Vadsø Turnforening  

Medlem Jørunn M. Iversen Holsbøe Hammerfest SLK  

1. Varamedlem Siri Eliassen Billefjord IL Ny 

2. Varamedlem Dan Roger Guttorm IL Nordlys Ny 
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9.2  Kontrollkomité  

 2 medlemmer: Kåre Ballari Varanger Ballklubb 

  Lilly Roska Nesseby IF 

 2 varamedlemmer: Anne Grete Planting Hammerfest og Kvalsund GK 

  Ole Thommy Boine Bryteklubben Tana   

9.3 Representanter til idrettstinget 

 Kretsstyrets forslag til 

 VEDTAK: Idrettskretstinget gir interimsstyret for TIK-FIK fullmakt til å velge 
representanter til idrettstinget.    

9.4 Valgkomité 

Leder:  Kåre Simensen Alta Golfklubb    

  2 medlemmer:  Ragnhild Mauseth Hammerfest Turnforening 

   Geir Vorren Vadsø Atletklubb 

 1 varamedlem:  Katrine Figenschau Olsen Sør-Varanger Rideforening 

10 STED OG TID FOR NESTE IDRETTSKRETSTING  

 Kretsstyrets forslag til 

 VEDTAK: Idrettskretstinget gir kretsstyret fullmakt til å fastsette sted og tid for neste 
idrettskretsting.   

 


