
 
FINNMARK IDRETTSKRETS 

Styre – og varamedlemmer 

 
Styreprotokoll 3/16-18  
Fra styremøte fredag 18.november 2016 kl.10.00 på Alfheim, Tromsø. 
 
Til stede: 
May Bente Eriksen   leder 
Bjørn Roald Mikkelsen  nestleder 
Otilie Næss    medlem 
Jørunn Iversen    medlem (på telefon) 
Katrine Figenschau Olsen  1.varamedlem 
Marit Arntzen    idrettsfaglig konsulent 
 
Forfall: 
Ole Dyrstad    medlem  
 
 
SAKSLISTE 
S-SAK 11/16-18 GODKJENNING AV PROTOKOLLER 
S-SAK 12/16-18 SAKER TIL ORIENTERING 
S-SAK 13/16-18 BUDSJETTREGULERING 2016 
S-SAK 14/16-18 MØTE MED IDRETTSPRESIDENTEN 
S-SAK 15/16-18 STRYKING AV IDRETTSLAG 
S-SAK 16/16-18 ÅRSPLAN 2017 
S-SAK 17/16-18 BUDSJETT 2017 
S-SAK 18/16-18 SØKNAD OM MIDLER 
 
 
S-SAK 11/16-18  GODKJENNING AV PROTOKOLLER 
 
                     Følgende styreprotokoller er til godkjenning; 

- Styreprotokoll 1/16-18 fra møte i Lakselv 30.08.15 
- Styreprotokoll 2/16-18 (tlf.møte) 29.09.15 

 
VEDTAK:   Styreprotokoll 1/16-18 fra møte i Lakselv 30.08.15 og styreprotokoll 2/16-18 

  (tlf.møte) 29.09.15 godkjennes. 
 
 
S-SAK 12/16-18 SAKER TIL ORIENTERING 
 

A) Representasjoner  
May Bente Eriksen; 
Møte i Barents Sportskomite, Norge i Tromsø 31.08.16 
Idrettskretsenes ledermøte, Kirkenes 23.-25.09.16 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/om-finnmark-idrettskrets/protokoller/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/finnmark-idrettskrets/om-finnmark-idrettskrets/protokoller/


Idrettens Barentskonferanse, Kirkenes 07.-09.10.16 
Agenda Nord-Norge, Alta 07.-08.11.16 
 
Bjørn Roald Mikkelsen; 

        IL Frea 100-års jubileum, Alta 03.09.16 
Idrettskretsenes ledermøte, Kirkenes 23.-25.09.16 
Agenda Nord-Norge, Alta 07.-08.11.16 
Møte med Finnmarkspolitikerne under Agenda Nord-Norge 
Møte med Alta kommune, formannskapet 09.11.2016 
 
Otilie Næss; 
Idrettskretsenes ledermøte, Kirkenes 23.-25.09.16 

 
        Trond Østgård; 

Møte i Barents Sportskomite, Norge i Tromsø 31.08.16 
Møte (skypemøte) i Barents Sport Committee, Tromsø 01.09.16 
Møte med Porsanger idrettsråd, Lakselv 07.09.16 
Møte med NIF administrasjon og Org.sjefer, Kirkenes 23.09.16 
Idrettskretsenes ledermøte, Kirkenes 23.-25.09.16 
Møte i idrettens samarbeidsutvalg, Ullevål Stadion Oslo 26.09.16 
Finnmark fylkeskommunes kommuneforum, Alta 27.-28.09.16 
Idrettens Barentskonferanse, Kirkenes 07.-09.10.16 
Møte med Mehamn IL, Mehamn 11.10.16 
Møte i ressursgruppa for Olympiatoppen Nord, Tromsø 12.10.16 
Barentssekretariatet prosjektlederkonferanse, Tromsø 13.10.16  
Møte med Vardø kommune, Vardø 19.10.16 
Møte med Tana kommune, Tana Bru 20.10.16 
NIF’s saksbehandlerseminar, Oslo 27.-28.10.26 
NIF’s lov- og domseminar, Oslo 28.-29.10.16 
Møte med Nesseby kommune, Varangerbotn 01.11.16 
Møte i idrettens samarbeidsutvalg (telefonmøte), 02.11.2106 
Agenda Nord-Norge, Alta 07.-08.11.16 
Møte med Finnmarkspolitikerne under Agenda Nord-Norge 
Dialogmøte Norges idrettsforbund, 09.11.2016 
Møte i idrettskretsenes programkomite, 09.11.2016 
Møte med Alta kommune, Alta, 09.11.16 
Møte med Hammerfest kommune, Hammerfest 10.11.16 
Møte med Kvalsund kommune, Kvalsund 10.11.16 
 
Marit Arntzen; 
Møte med Vadsø kommune, Vadsø 02.09.16 
Møte med Sør-Varanger kommune, Kirkenes 03.09.16 
Idrettskretsenes ledermøte, Kirkenes 23.-25.09.16 
Finnmark fylkeskommunes kommuneforum, Alta 27.-28.09.16 

 
B) Status årsplan 2016 

Viser til vedlagte Årsplan 2016 med status for de ulike tiltakene. 
 

C) Regnskapsrapport pr.31.10.16 
Viser til vedlagte resultatregnskap pr.31.10.16 for Finnmark idrettskrets 

 
 



D) Samarbeidsavtalen med Finnmark fylkeskommune 
Viser til vedlagte avtale. 

 
E) Prosjekt Treningskompis 

Finnmark idrettskrets har fått innvilget midler for 2017, idrettsfaglig 
konsulent orienterer om saken. 

 
F) Superhelga 2016 

Superhelga 2016 tas opp til diskusjon 
 
VEDTAK:  Orienteringssakene tas til etterretning. 
 
   Det forfattes et brev til Barentskomiteen hvor en ber om å få utarbeidet 

  kravspesifikasjoner for Vinter Games, med tanke på at Finnmark kanskje 
  ønsker å være arrangør neste gang det skal være i Norge.  

 
 
S-SAK 13/16-18 BUDSJETTREGULERING 2016 
 
 Vedlagt følger forslag til budsjettregulering for 2016. 
 
 Årsaken til budsjettreguleringen er mindre tilskudd fra NIF som følge av 

endrede regler for rammetilskudd til idrettskretsene, samt endringer i 
henhold til vedtak på idrettskretstinget 2016 og forbruk på enkeltposter. 

 Blant annet ble årets idrettskretsting vesentlig dyrere pga stor påmelding til 
tinget. 

 Forslag til revidert budsjett 2016 legges fram med et underskudd på 
kr.77000, i tråd med langtidsbudsjettet for Finnmark idrettskrets. 

 
VEDTAK: Forslag til budsjettregulering for 2016 for Finnmark idrettskrets godkjennes. 
  
 
S-SAK 14/16-18 MØTE MED IDRETTSPRESIDENTEN 
 
 NIF v/Per Tøien har sendt ut følgende melding i skriv til idrettskretsene; 

«Idrettspresidenten har et ønske om å være til stede, et ønske om å lære og 
et ønske om å dele opplevelser med idrett rundt i hele landet. Jeg har derfor 
skrevet til alle særforbundene med et ønske om forslag til konkurranser og 
arrangementer der det kunne være fint å ha idrettspresidenten til stede.  
Samtidig ønsker jeg innspill fra idrettskretsene, som kjennere av lokale 
idrettsmiljøer i sitt fylke, om det samme. Dersom dere vet om aktive, gode 
miljøer innen én idrett eller fellesidrettslige tiltak som det hadde vært fint om 
Tom Tvedt besøkte, så si fra. Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser, 
idrett for mennesker med minoritetsbakgrunn, gode barneidrettstilbud osv., 
naturligvis i tillegg til arrangementer og konkurranser det kanskje er naturlig 
at særforbundene vil foreslå. Fint om dere sender innspill direkte til meg, så 
skal jeg koordinere arrangementer og kalendre.  
Etter at vi har fått inn innspill og har lagt opp en «reiserute», ønsker jeg i 
samarbeid med idrettskretsen å invitere idrettsledere, kanskje ordførere og 
samarbeidspartnere til å være med på arrangementet sammen med 
idrettspresidenten. Målet er å skape oppmerksomhet om den idretten som 
drives lokalt, og i sum å kunne vise fram mangfoldet i norsk idrett.  



For å planlegge og koordinere flere besøk på samme reise, ønsker jeg noen 
forskjellige forslag på datoer og arrangementer fra idrettskretsene – gjerne 
med et tidsperspektiv helt fram til 2019.» 
 
Det er noe uklar rollefordelingen mellom særforbund og idrettskretser i 
forbindelse med møtene, og tidshorisonten for møtene er lang. Uansett 
virker det som om man kan spille inn flere forslag til møte med 
idrettspresidenten. 
I Finnmark har vi flere møteplasser som kan være aktuelle, bl.a 
Finnmarksløpet, Altaturneringa i fotball og håndball, Offroad Finnmark 
sykkel, Arctic Race, Superhelga og andre arrangement i ulike særidretter. 

   Finnmark idrettskrets har også 100-års jubileum i 2019. 
   I denne sammenhengen er det naturlig at Finnmark idrettskrets kontakter  

 våre organisasjonsledd; særkretser/regioner, idrettsråd og idrettslag for 
innspill. 

 
VEDTAK:  Finnmark idrettskrets inviterer presidenten til Superhelga i Alta 27.-29.  

  november 2017. Det lages i tillegg en liste over store arrangementer, med 
  datoer, i Finnmark.    

 
S-SAK 15/16-18 STRYKING AV IDRETTSLAG 
 
 Alle idrettslag tilsluttet NIF/FIK må ha minst 10 medlemmer over 15 år for å 

fylle vervene i styret, valgkomite og revisorer. De må også ha gjennomført 
lovlige årsmøter, og gjennomført den årlige idrettsregistreringen. 

 
 Følgende idrettslag foreslås strøket som medlem i NIF/FIK da de ikke lenger 

fyller kravene for medlemskap; 
 

Alta Casting og Fluefiskeforening   

Laget har ikke registrert noen medlemmer på idrettsregistreringen for 2015 

og ikke svart på noen av henvendelsene. Det er ikke registrert noen leder i 

SportsAdmin. I 2014 hadde de 15 medlemmer. 

Alta Hang- og Paragliderforening  

Laget har registrert 7 medlemmer på idrettsregistreringen for 2015. De har 

ikke svart på noen av henvendelsene. Det er sendt e-post, sms og  brev (som 

kom i retur), har også prøvd å ringe lederen. I 2014 hadde de registrert 8 

medlemmer.  

Sandland Idrettslag  

Laget har ikke registrert noen medlemmer på idrettsregistreringen for 2015 

og ikke svart på noen av henvendelsene. De har hatt problemer med 

idrettsregistreringen i flere år. I 2014 hadde de 39 medlemmer. 

Kirkenes Politiidrettslag  

Laget har ikke registrert noen medlemmer på idrettsregistreringen for 2015. 

Lederen har gitt tilbakemelding om at vi kan stryke laget. De som er aktive vil 



melde seg inn i et annet lag. Det ble for mye logistikk med å holdet laget i 

gang. 

Bjørnevatn Håndballklubb  

Laget har ikke registrert noen medlemmer på idrettsregistreringen for 2015. I 

2014 hadde de 21 medlemmer. Lederen har ikke svart på noen av 

henvendelsene. Fikk svar fra nestlederen som sa at det ikke var noen kontroll 

over laget. 

Tana Styrkeløftklubb  

Laget har ikke registrert noen medlemmer på idrettsregistreringen for 2015 

og ikke svart på noen av henvendelsene. Laget ble stiftet 20.04.2015. 

VEDTAK: Overstående idrettslag strykes som medlem i NIF/FIK da de ikke lenger 

oppfyller kriteriene til medlemskap. 

 
 
S-SAK 16/16-18 ÅRSPLAN 2017 
 
 Vedlagt følger forslag til Årsplan 2017 for Finnmark idrettskrets. 
 
 Årsplan 2017 bygger på Finnmark idrettskrets langtidsplan 2016 – 2018, 

idrettskretsenes lovpålagte oppgaver, idrettsforbundets (NIF) sitt 
Idrettspolitiske dokument (IPD) og NIF’s utviklingsplaner. 

 
VEDTAK: Fremlagte forslag til årsplan 2017 skal være retningsgivende for Finnmark 

idrettskrets arbeid, frem til neste styremøte. Da tas saken opp til ny 
behandling.  

 
 
S-SAK 17/16-18 BUDSJETT 2017 
 
   Vedlagt følger forslag til budsjett 2017.  

 
Budsjett 2017 bygger på rammetilskuddene fra NIF og Finnmark 
fylkeskommune i all hovedsak. I tillegg mottar Finnmark idrettskrets midler 
fra NIF til utdanning og kursvirksomhet, samt at vi også har fått tilsagn fra 
Extrastiftelsen til vårt prosjekt «Treningskompis.» Det er lagt til en økning på 
3 % i forhold til generell lønns- og prisstigning i budsjettet. 

 
 
VEDTAK:  Fremlagte forslag til budsjett 2017 skal være retningsgivende for Finnmark 

  idrettskrets arbeid, frem til neste styremøte. Da tas saken opp til ny  
  behandling. 

 
 
S-SAK 18/16-18  SØKNAD OM MIDLER 
  

Finnmark Idrettskrets har mottatt følgende søknad fra Team Veidekke Nord-
Norge; 



 

  Finnmark Idrettskrets! 
 

Kristian Skogstad er tilsatt som trener for Team Veidekke Nord-Norge. Han er 
kommet inn på Topptrener 2 utdanningen ved NTNU. Kursavgift, reiser og opphold vil 
beløpe seg til kr 72.800,00. 
 
Situasjonen i dag, i alle fall innen skisporten, er jo at utøvere som staser på en 
toppidrettskarriere må flytte til Sør-Norge. Ref intervju med Johann Forfang + at 
Finnmark har jo i en årrekke hatt langrennsløpere på landslag. Samtlige, uten unntak, 
forlot Finnmark etter junioralder, Kristin Steira også før det. Heldigvis er, så vidt jeg 
vet, Finn Haagen kommet tilbake. 
 
Etableringen av Team Veidekke Nord-Norge har som et overordnet mål å utvikle et 
toppidrettsmilø i Nord-Norge. Det er ikke lett særlig fordi man ikke har en etablert en 
toppidrettskultur, og dermed ikke den kunnskap og de holdninger som kreves. 
 
Jeg er jo veldig glad for at Kristian er villig til og motivert for å ta denne utdanningen. 
Skal vi klar å løfte nivået i fremtiden er vi avhengige av kvalifiserte trenere, både 
teoretisk og praktisk.  
 
Team Veidekke har ikke den økonomi som skal til for å kunne støtte Kristian 
økonomisk. Alle de tre nord-norske idrettskretsene vil motta søknad om støtte. I 
tillegg vil NSF/langrenn bli bedt om å bidra.  
 
Team Veidekke Nord-Norge anmoder Finnmark Idrettskrets om å bidra med kr 
18.200,00. 
 
Mvh 
For Team Veidekke Nord-Norge 
Hermod Bjørkestøl 
Styremedlem 
 
Finnmark idrettskrets har ikke avsatt midler til slike formål. I NIF-organisasjonen er det 
også slik at det er den enkelte særidrett (særforbundslinja) som mottar midler, og har 
ansvaret for å tildele midler til sin trenerutdanning/kurs. Idrettskretsen har ansvaret for 
de fellesfaglige områdene i idrettsorganisasjonen.  
Finnmark idrettskrets tildeler driftsmidler til våre underliggende ledd; særkretser og 
regioner. Vi har ikke brukt å tildele midler til team i de ulike idrettene, og som det stadig 
dannes flere av med ulik tilknytning til idrettsorganisasjonen. 
Prinsipielt vil det således være vanskelig for Finnmark idrettskrets å tildele midler til en 
trenerutdannelse i en særidrett da den vil danne presedens for liknende søknader fra de 
øvrige 40 særidrettene vi har i fylket.  

 
VEDTAK:  Søknaden fra Team Veidekke Nord-Norge avslås da Finnmark idrettskrets ikke har avsatt 

midler til slike formål, og fordi det er den enkelte særidrett som mottar midler og har 
ansvaret for trenerutdanning i sin særidrett i idrettsorganisasjonen. 

 


