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Finnmark idrettskrets ting 2014 
 
Protokoll 
 
Åpning 
 
Tinget ble åpnet av leder May Bente Eriksen 
 
Følgende hilste til tinget: 
Tom Johansen, Finnmark fylkeskommune 
Kirsti Skog, Norges idrettsforbund  
 
1.0 KONSTITUERING        
 
1.1 Godkjenning av frammøtte representanter 
  
Idrettskretsstyret har kontrollert listen over fullmakter. 
 
Deltakerliste: 
 
FIKs styre 
May Bente Eriksen     Finnmark idrettskrets, leder 
Ingrid Steinlein     Finnmark idrettskrets, styremedlem 
Thorbjørn Johnsen     Finnmark idrettskrets, styremedlem          
 
Særkretser 
Kjell Kålheim      Finnmark badmintonkrets 
Rita Boine      Finnmark brytekrets 
Roy Mienna      Finnmark fotballkrets 
Rolf Rantala      Finnmark friidrettskrets 
Roy Skog      Finnmark gym- og turnkrets 
Andreas Foss Westgaard    Finnmark orienteringskrets 
Bjørn Roald Mikkelsen    Finnmark skikrets 
Doris Anita Johansen     Finnmark skikrets 
Svein Tore Paulsen     Finnmark skikrets 
Gunnvår Paulsen     Finnmark skikrets 
Arne Rasmusen     Finnmark skiskytterkrets 
Synnøve Olsen     Finnmark svømmekrets  
 
Idrettsråd 
Ole Johansen      Alta idrettsråd 
Mari Gamst      Hasvik idrettsråd 
Elvi Rosita Norvang     Karasjok idrettsråd 
Anette Jensen      Sør-Varanger idrettsråd 
Arnt Pedersen      Sør-Varanger idrettsråd  
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Sissel Bangsund     Vardø idrettsråd                    
 
Idrettslag 
Ingrid Isaksen      Alta IF 
Marthe Sende Hansen    Bryteklubben Tana 
Kenneth Karlsen     Hammerfest SLK 
Roy-Arne Andersen     Havøysund IL 
John Henrik Mienna     Hesseng IL 
Berit Oskarsen     Hif/Stein 
John Anders Gaup     IL Avju 
Julie Eira      Kautokeino IL 
Kari Elisabeth Samuelsen    Tana IF 
Bengt Rode Eriksen     Vardø svømmeklubb          
 
FIKs valgkomite 
Benn Larsen      Tana IF 
 
Gjester 
Kirsti Skog      Norges idrettsforbund 
Tom Johansen      Finnmark fylkeskommune 
Geir Knutsen      Båtsfjord Sportsklubb 
 
FIKs administrasjon 
Trond Østgård      Finnmark idrettskrets 
Marit Arntzen      Finnmark idrettskrets 
Tove Pedersen     Finnmark idrettskrets 
Linda Follesø      Finnmark idrettskrets 
 
Observatører 
Arne Hammari     Alta IF 
Odd Oskarsen      Hif/Stein 
Ellen Aina Eira      Kautokeino IL 
Sara Ellen Anne Eira     Kautokeino IL 
Tone Andersen     Norges håndballforbund, Region nord 
 
VEDTAK: Tinget godkjenner de frammøtte representanter. Totalt 31 stemmeberettigede tilstede. 
 
1.2  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. 

 
VEDTAK: Idrettskretstinget godkjenner innkallingen og sakslisten. Merknad: Feil årstall på 

beretning og regnskap i sakslisten.  
 
1.3  Godkjenning av forretningsorden.  
  

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

 
 VEDTAK: Forretningsordenen godkjennes. 
 

2.0 VALG AV TINGETS FUNKSJONÆRER 
 
2.1 Valg av to dirigenter   
 
 VEDTAK: Geir Knutsen og Ingrid Steinlein velges som dirigenter på tinget. 
 
2.2 Valg av sekretærer  
 
 VEDTAK: Finnmark idrettskrets administrasjon. 
 
2.3 Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen 
   
 VEDTAK: Julie Eira og Rolf Rantala velges til å underskrive protokollen. 
  
2.4 Valg av redaksjonskomité 
 
 VEDTAK: Bjørn-Roald Mikkelsen, Thorbjørn Johnsen og Elvi Rosita Norvang velges som 

redaksjonskomite. 
 
2.5 Oppnevning av tellekorps 
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 VEDTAK: Administrasjonen i Finnmark idrettskrets oppnevnes som tellekorps. 
 
 
3.0 BERETNING OG REGNSKAP  
 
3.1  Beretning 2012 - 2013 
  
 Idrettskretsstyret legger frem for tinget beretning 2012 - 2013 til godkjenning. 

 
Følgende hadde ordet til saken: May Bente Eriksen. 
 
Tilleggsforslag fra styret i Finnmark idrettskrets til punkt 5.4 toppidrett: 
Olympiatoppen Nord-Norge gjennomførte i samarbeid med Finnmark idrettskrets en 
kartlegging av toppidrettsmiljøene i Finnmark i 2013. Rapporten skal brukes i det videre 
arbeidet til Olympiatoppen Nord i Finnmark. 
  

 VEDTAK: Idrettskretstinget godkjenner framlagte beretning med tillegg for tingperioden 
2012- 2013. 

 
 
3.2  Regnskap for 2012 - 2013 
  
 Idrettskretsstyret legger frem for tinget regnskap for 2012 og 2013 til godkjenning. 
 

VEDTAK: Idrettskretstinget godkjenner framlagte regnskap for 2012 og 2013. 
 
 

4.0  REVISJON 
         
 I henhold til loven skal Idrettskretstinget engasjere statsautorisert/registrert revisor til å 

revidere kretsens regnskap. 
   
 VEDTAK: Idrettskretstinget gir det nye styret fullmakt til å innhente tilbud, og eventuelt 

engasjere ny revisor for kretsen. 
 

5.0  LANGTIDSPLAN OG LANGTIDSBUDSJETT 
 
 Idrettskretsstyret legger frem for tinget en 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. Langtidsplan 2014 -2016 for Finnmark Idrettskrets har tatt 
utgangspunkt i NIF’s Idrettspolitisk dokument som ble vedtatt på Idrettstinget i 2011, og 
som gjelder for perioden 2011-2015. 
 
Følgende hadde ordet til saken: Mari Gamst, Trond Østgård, Tone Andersen, Trond 
Østgård, Benn Larsen, Marit Arntzen, Andreas Foss Westgaard, Roy Mienna, Trond 
Østgård, Roy Mienna. 
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Tilleggsforslag fra Mari Gamst til punkt 4 idrettsanlegg: 
Finnmark idrettskrets vil jobbe for at barne- og ungdomsidretten i fylket skal få tilbud om 
gratis bruk av hall og idrettsanlegg. Dette fordi nesten all idrett drives på dugnad og det 
blir vanskelig å inkludere alle ved mer utgifter til lagene. Ungdomsbegrepet bør også 
utvides utover 18 år. 

 
 VEDTAK: Idrettskretsstyrets forslag til langtidsplan og langtidsbudsjett for tingperioden 

2014 - 2016 og idrettskretstingets tillegg og debatt om dette blir grunnlaget for det videre 
arbeidet i kommende tingperiode for Finnmark idrettskrets. 
 
Delegat Andreas Foss Wastgaard, Alta orienteringslag forlot tingsalen. Antall 
stemmeberettigede er nå 30. 

 

6.0 INNKOMNE SAKER  
 
6.1 Ikke lovsaker 
 

Driftsmidler til særidrettene 
 
De siste årene har det skjedd en stor utvikling når det gjelder organiseringen av 
særidrettene i Norge. Utviklingen er at det blir stadig flere særidretter og regioner 
registrert, mens antall særkretser går ned. Mens Finnmark i 1999 hadde 21 
særkretser/utvalg og 2 nordnorske regioner registrert, har vi i dag 11 særkretser og 8 
regioner. 
 
Kriteriene for å motta driftsmidler for regionene, er at de har minst 5 lag i Finnmark og at 
de rapporterer tiltak og midler som er brukt på utøvere og lag i Finnmark.4 regioner kan 
etter kriteriene motta driftsmidler, disse er sykling, bordtennis, håndball og bandy 
(innebandy). Skøyter og dansing har for få lag i Finnmark til å kunne motta driftsmidler, 
mens motorsport og bedrift ikke har rapportert særkretsaktivitet i fylket. 
 
Følgende 10 særkretser fikk driftsmidler i 2013; 
- badminton (kr.17 989),  
- bryting (kr.31 802),  
- fotball (kr.213 049),  
- friidrett (kr.71 493),  
- gymnastikk og turn (kr.40 343),  
- orientering (kr.28 442),  
- ryttersport (37 472),  
- ski (kr.173 752),  
- skiskyting (kr.18 495) 
- svømming (kr.41 020)  
Skytterkretsen mottok ikke midler da de ikke sendte inn søknad. 
 
Utviklingen er dermed at det blir stadig færre særidretter som mottar driftsmidler i 
Finnmark, fra 21 særkretser i 1999 til kun 11 i 2013. Driftstilskuddet til særkretsene har i 
samme tidspunkt økt fra kr.612 000 i 1999 til kr.800 000 i 2013, dvs en økning på over  
30 %. 
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Samtidig har imidlertid antall særidretter økt fra 30 til 37, hvor mange av de nye idrettene 
verken har særkrets eller region som omfatter Finnmark. 
 
Problemstillingen rundt tilskuddene til særkretsene er således; 
-   stadig flere særkretser avvikles, noe som medfører at driftsmidlene tildeles færre 

særidretter 
-     flere særkretser etablerer regioner, men har problemer med å få driftstilskudd på 

grunn av manglende rapporteringssystemer 
-     særidretter uten særkrets/regioner er utestengt fra ordningen med driftsmidler 
 
NIF og flere særforbund er kritiske til ordningen i Finnmark, fordi særidretter uten 
særkretser er utelukket fra å motta driftsmidler. De framhever at det bør være 
aktivitetene i idrettene som i størst mulig grad bør gi uttelling ved fordeling av midler, og 
ikke hvordan idrettene er organisert. 
 
For idrettsorganisasjonen i Finnmark er det imidlertid viktig at vi har særkretser i fylket. 
Dette for å styrke lokaldemokratiet og selv kunne styre idrettsaktivitetene i størst mulig 
grad. Idrettspolitisk er det viktig å kunne påvirke de sentrale organisasjonsleddene, og her 
spiller særkretsene ofte en viktig rolle.  
I Finnmark har vi også dårlig erfaring med særidretter som har blitt regionalisert, da vi ser 
at i mange av disse idrettene så har aktivitetene gått drastisk ned samtidig som den 
idrettspolitiske innflytelsen har minket. Man ønsker derfor fortsatt å kunne tildele 
driftstilskudd til særkretsene i Finnmark. 
 
Styret i Finnmark idrettskrets ønsker å innføre en tildelingsmodell der 20 % av 
driftsmidlene, kr.160 000 av kr.800 000, settes av til regioner og særidretter uten 
særkrets i fylket. Midlene skal benyttes til «særkretstiltak», det vil si klubbutvikling 
innenfor særidretten. I 2013 mottok kun en region, bordtenning, driftsmidler fra 
Finnmark idrettskrets, da de andre ikke greide å dokumentere sin aktivitet i fylket i 
henhold til kriteriene. Regionene bør av den grunn omfattes av samme regler som 
særidretter uten særkrets i Finnmark. Styret i Finnmark idrettskrets foreslår også at 
Olympiatoppen Nord- Norge (OLT NN) skal kunne søke midler fra de avsatte 20 % - 
midlene. Dette fordi OLT NN skal arbeide med å fremme toppidrett i særidrettene i fylket, 
men har problemer med å få midler til tiltak i Finnmark. 
 
Resterende driftsmidler til særidrettene, kr.640 000, fordeles til særkretsene i Finnmark 
etter gjeldende ordning; etter antall lag, medlemmer og ansatte på Idrettens Hus. 
Særkretsene må sende inn søknad på driftsmidlene og legge ved siste års beretning og 
revidert regnskap. Dette for å kunne dokumentere aktivitet. 
 
Følgende hadde ordet til saken: Bjørn Roald Mikkelsen, Tone Andersen, Trond Østgård. 
 
VEDTAK: Kriteriene for driftsmidler fra Finnmark idrettskrets til særidrettene endres slik 
at 20 % av driftsmidlene til særidrettene avsettes til OLT NN, nordnorske regioner og 
særidretter uten særkrets i Finnmark. 
Midlene til de nordnorske regioner og særidretter uten særkrets i Finnmark skal benyttes 
til «særkretstiltak», det vil si klubbutvikling innenfor særidretten. Midlene til OLT NN skal 
brukes til toppidrettssatsing. Styret i Finnmark idrettskrets får fullmakt til å utarbeide 
nærmer søknadskriterier for midlene. 
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Resterende driftsmidler til særidrettene fordeles til særkretsene i Finnmark etter 
gjeldende ordning. 
 

 

7.0  VALG 
 
 Idrettskretsstyret viser til eget vedlegg fra valgkomiteen. 
 
7.1      Idrettskretsstyre 
 
  Leder: May Bente Eriksen  Båtsfjord   

  Nestleder:  Ole Dyrstad  Nordkapp 

  3 styremedlemmer:  Ingrid Steinlein  Porsanger 

 Jon-Arne Dolonen  Mehamn 

 Andreas Foss Westgaard  Alta 

  1 varamedlem: Bjørn Roald Mikkelsen  Alta 

2. varamedlem Marita Jakola Skansen Vadsø 

 
 
 
7.2   Kontrollkomité  
 
 2 medlemmer: Kåre Ballari Nesseby 

  Heidi Wilsgård Tana 

  2 varamedlemmer: Gunn-Elin Jakola Vestre Jakobselv 

   Ole Thommy Boine Tana 

 
7.3   Valgkomité 
 
  Leder  Thorbjørn Johnsen  Loppa 

  2 medlemmer   Robert Jensen  Vardø  

   Doris Nordbye  Karasjok 

  1 varamedlem: Judith Nilsen  Lakselv 

 
7.4 Valg av representanter til NIFs Idrettsting 2015 
  
          VEDTAK: Idrettskretstinget delegerer til idrettskretsstyret å velge representanter til     
          NIFs Idrettsting i 2015.  
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8.0 STED OG TID FOR NESTE IDRETTSKRETSTING  
 
 VEDTAK: Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å fastsette sted og tid for 

neste idrettskretsting.   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kautokeino 10. mai 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Julie Eira         Rolf Rantala 


