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S-SAK 1/16-18:  ORGANISASJONSMODELL FOR FINNMARK IDRETTSKRETS 

 

 

Vedlagt ligger forslag til organisasjonsmodell for Finnmark 

idrettskrets. 

 

VEDTAK: Forslag til organisasjonsmodell for Finnmark idrettskrets vedtatt med 

følgende fordelinger av oppgaver i styret: 

 

- Fellesfaglige områder:  

Administrasjonen forespør styret fra sak til sak hvem som har 

mulighet til å bidra, gjelder spesielt ved representasjon på møter 

og konferanser 

 

- Fordeling av idrettsråd og kommuner: 

Øst-Finnmark: May Bente og Otilie 

Midt-Finnmark: Ole og Jørunn 

Vest-Finnmark: Bjørn Roald og Jørunn 

 

- Medlem i komiteen for Ulvangstipendet: Ole Dyrstad 

- Medlem i komiteen for Ishavskraftstipendet: Otilie Næss 

 

 

S-SAK   2/14-16:  DELEGASJONSREGLEMENT FOR FINNMARK IDRETTSKRETS 

 

Vedlagt følger forslag til delegasjonsreglement for Finnmark 

idrettskrets. Forslaget bygger på tidligere vedtatt delegasjonsreglement, 

supplert med endringer gjort i NIF’s regelverk. 

 

I lovsaker har idrettskretsene fått delegert en rekke oppgaver fra NIF. 

For å få en hensiktsmessig og rask behandling av disse sakene foreslås 

det at styret delegerer de foreslåtte oppgavene til administrasjonen.  

 

VEDTAK:  Delegasjonsreglement for Finnmark idrettskrets enstemmig vedtatt. 

 

 

S-SAK   3/16-18:  REGLER FOR HASTESAKER OG KONTAKT MED MEDIA 

 

   De seineste årene har det dukket opp hastesaker som idrettskretsene har  

ansvar for følge opp, og som det vil være fornuftig å ha regler for 

hvordan man skal følge opp disse sakene, spesielt overfor media. 

 

Vedlagt følger forslag til regler for hvordan Finnmark idrettskrets 

behandle hastesaker og kontakt med media. 

 

VEDTAK: Foreslåtte regler for hastesaker og kontakt med media vedtas som 

retningslinjer for styret og administrasjonen i Finnmark idrettskrets.  

 

 

        



S-SAK   4/16-18:  REVIDERT ÅRSPLAN 2016 FOR FINNMARK IDRETTSKRETS 

 

Vedlagt følger revidert årsplan 2016 for Finnmark idrettskrets. Dette 

som en følge av ny vedtatt langtidsplan 2016 – 2020 fra siste 

idrettskretsting. Den reviderte årsplanen for 2016 er således utarbeidet 

etter de hovedmål og tilhørende delmål i denne langtidsplanen med 

tiltak som skal gjennomføres dette året. 

 

IVEDTAK: Finnmark idrettskrets vedtar ny revidert Årsplan 2016 som 

retningsgivende for vårt arbeid ut 2016.   

 

S-SAK   5/16-18:  SAKER TIL ORIENTERING 

 

A) Representasjoner 

May Bente Eriksen: 

Møte i Barents Sport Committee, Tromsø 25.05.16 

Møte i Barents Sportskomite Norge, Oslo 02.06.16 

NIF’s ledermøte, Oslo 03.-05.06.16 

Prosjekt; «International Youth Sport Partnership», Slovakia 18.- 

23.06.16 

Møte i idrettens fellesråd, Oslo 27.06.16 og 24.08.16 

 

Trond Østgård: 

Møte med Loppa kommune, Øksfjord 28.04.16 

Møte med Hasvik kommune, Breivikbotn 29.04.16 

Møte med Berlevåg kommune, Berlevåg 10.05.16 

Møte med Båtsfjord kommune, Båtsfjord 11.05.16 

IK-ledermøte, Gardermoen 20.-21.05.16 

Møte i Barents Sport Committee, Tromsø 25.05.16 

Møte i Barents Sportskomite Norge, Oslo 02.06.16 

NIF’s ledermøte, Oslo 03.-05.06.16 

Møte med Gamvik kommune, Mehamn 06.06.16 

Møte med Lebesby kommune, Kjøllefjord 07.06.16 

Prosjekt; «International Youth Sport Partnership», Slovakia 18.- 

23.06.16 

Møte med Nordkapp kommune, Honningsvåg 28.06.16 

Møte med Måsøy kommune, Havøysund 29.06.16 

Møte med Kautokeino Kommune, Kautokeino 23.08.16 

Møte med Porsanger kommune, Lakselv 24.08.16 

Møte med Karasjok kommune, Karasjok 25.08.16 

 

Marit Arntzen: 

Idrettsanleggsseminar, Tromsø 15.-16.06.16 

 

B) Regnskapsrapport 1.halvår 2016 

Viser til vedlagte regnskap. 

Org.sjefen vil orientere om regnskapet på styremøtet. 

 

VEDTAK:  Orienteringene tas til etterretning. 

 



  S-SAK   6/16-18:  HØRING: NIF’S SØKNAD OM SPILLEMIDLER 2017    

 

NIF sin søknad om spillemidler ble sendt ut til styret 08.08.16. 

Utkastet er sendt på høring til idrettskretser og særforbund og 

sentralleddenes felles faglige utvalg. Høringsfrist er 2. september. 

 

Søknaden tar utgangspunkt i Idrettspolitisk Dokument 2015-2019. Man 

har også tatt med innspill fra utviklingsplanene som skal godkjennes av 

idrettsstyret i september, samt signaler fra utvalget for evaluering av 

IKT-tjenestene. 

 

Søknaden skal gi en beskrivelse av organisasjonen, hva vi jobber med, 

hvordan vi ønsker å utvikle oss fremover og de utfordringer vi står 

overfor. Søknaden skal gi en god begrunnelse for hvorfor man skal 

bruke 698 mill på organisasjonsleddene i norsk idrett, noe som er en 

økning på 38 mill fra tildelt sum i 2016. Postinndelingen gjør at 

departementet har rimelig god kontroll på inntektsutviklingen til de 

ulike leddene, og for de av oss som er særlig avhengig av tilskudd fra 

spillemidlene er tildelingen avgjørende 

 

 

Rammetilskudd til idrettskretsene ligger under post 1, så vi må i 

etterkant av tildelingen fra KD argumentere overfor NIF sentralt for å 

få økt vårt rammetilskudd. Etter stort press ble rammetilskuddet økt i 

fjor, men samtidig med at man samtidig trakk fra felles 

grunnfinansiering av IT-kostnaden på 2,5 mill og endret kriteriene for 

fordelingen mellom idrettskretsene. Resultatet ble at Finnmark mister 

123.000,- i rammetilskudd fra NIF i 2017. Dette fordi geografaktoren 

ble redusert på bekostning av antall lag og medlemmer i 

idrettskretsene. 

 

 

 



 

 

Differansen mellom 35.950.000,- (sum rammetilskudd i regnearket 

over) og 43.000.000,- (sum tildelt til idrettskretsene i 2016 iflg 

spillemiddelsøknaden) er andre tilskudd idrettskretsene får fra NIF for 

eksempel tilskudd til kompetansetiltak, etc. 

 

For Finnmark sin del er det derfor veldig viktig å få økt potten til 

rammetilskudd. I søknaden er det foreslått en økning på 2 mill i forhold 

til tildeling i 2016. Det er nesten like stor økning (1.950.000) som til 

NIF sentralt, men større prosentvis økning. Når man ser på forholdet 

mellom søknaden for 2016 og søknaden for 2017 er det tydelig at NIF 

prioriterer å øke tilskuddet til idrettskretsene. Det er bra ettersom 

idrettskretsene har opplevd stadig strammere rammer økonomisk fra 

NIF, samtidig som oppgavene fra NIF til idrettskretsene har økt. 

 

Det blir diskutert om man bør jobbe for å få idrettskretsenes tilskudd på 

en egen post på linje med grunntilskuddet til særforbundene og 

olympiatoppen. Spørsmålet er om man har større gjennomslagskraft når 

man må konkurrere med de andre postene, eller om det er en fordel å 

være en del av post 1 og være prisgitt tilskuddet som blir gitt til NIF og 

idrettskretsene samlet.  

Org.sjefen er av den formening at det vil være en stor fordel at 

idrettskretsene blir en egen post i grunntilskuddet til NIF. Dette ut fra at 



da vil midlene som går til idrettskretsene (regionene) bli synliggjort 

bedre.  

I dag mangler NIF en klar og synlig distriktspolitikk, og det er svært 

uoversiktlig hvordan pengestrømmene i de ulike organisasjonsledd i 

norsk idrett går. Finnmark idrettskrets får stadig tilbakemeldinger fra 

våre særidretter at det er vanskelig å få midler til aktivitet fra sentralt 

hold, og at vi ikke har administrative ressurser som kan søke og 

forvalte midlene fra idrettsorganisasjonen sentralt. Det er kun fotball og 

ski av særkretsene/regionene som har ansatte i Finnmark. Så hvor mye 

av midlene som går til Finnmark og idretten i de andre idrettskretsene 

samlet sett fra de ulike postene i grunntilskuddet til NIF er uklart. 

For å sikre at idrettskretsene får en økonomisk utvikling på linje med 

øvrige organisasjonsledd i norsk idrett, vil det således være viktig at 

man er en egen post i grunntilskuddet til NIF. 

 

Men for å få departementet med på økningene i tildelt beløp, er det 

viktig å beskrive idrettskretsene sine oppgaver på en god måte. Det gjør 

man i kap 5.1.6. Idrettskretsenes oppgaver beskrives som service- og 

støtteoppgaver, oppfølging av organisasjonsarbeid, tilskudd til 

klubbutvikling og arbeid mot idrettsråd. Økningen i grunnfinansiering 

begrunnes i jobben med service- og støtteoppgaver. I Troms diskuterer 

man om idrettskretsenes jobb på anleggsområdet burde vært bedre 

beskrevet. Utviklingen av idrettsanlegg skjer i stor grad gjennom 

særforbundslinjen, og både idrettskretsene og idrettsrådene har en jobb 

å gjøre i forhold til å koordinere byggingen lokalt og regionalt. Hvis 

ikke det blir gjort er det de idrettene som er flinkest på lobbyarbeid som 

får bygd sine anlegg på bekostning av andre idretter og deres anlegg. 

Rollen kan videreutvikles, men det bør inn en setning om at dette er en 

viktig jobb slik at vi fremstår koordinert og troverdig overfor 

kommunepolitikere og fylkespolitikere. 

 

Det foreslås også at det tas inn at arbeidsoppgavene overfor 

idrettsrådene er både krevende og omfattende. I henhold til NIF’s 

planverk skal nå idrettskretsene i sin tingperiode besøke sine idrettsråd, 

og i Finnmark med vår geografi er dette både kostbart og 

ressurskrevende for en liten administrasjon. 

 

VEDTAK:  Administrasjonen utarbeider en høringsuttalelse basert på overnevnte 

   argumenter. 

 

 

S-SAK 7/16-18:  VALG AV VARAREPRESENTANT TIL BARENTS 

SPORTSKOMITE, NORGE 

 

 Barents Sportskomite, Norge (BSN) er NIFs utvalg for 

idrettssamarbeidet i Barentsregionen og består av: 

a) De til enhver tid sittende styreledere i 

- Finnmark Idrettskrets 

- Troms Idrettskrets 

- Nordland Idrettskrets 



 

b) 1 representant fra Idrettsstyret 

c) 1 representant fra et av særforbundene hvis idrett omfattes av 

Barentssamarbeidet 

 

Utvalget oppnevnes av Idrettsstyret. 

Idrettskretsene og Idrettsstyret oppnevner vara for sine representanter 

 

Leder i Finnmark idrettskrets May Bente Eriksen er valgt som leder i 

BSN. 

 

VEDTAK: Nestleder i Finnmark idrettskrets, Bjørn Roald Mikkelsen, velges som 

vararepresentant til Barents Sportskomite, Norge. 

 

 

S-SAK   8/16-18:  SAKER TIL NNI-MØTE 

 

NNI-møtet (fellesmøte for styrene i Nordland-, Troms- og Finnmark 

idrettskrets) gjennomføres 18. – 20 november i Målselv. 

Her tas opp saker som er av felles interesse for de tre nordnorske 

idrettskretsene. Det er Troms IK som har ansvaret i år for programmet, 

og de melder om at følgende saker så langt er meldt inn; 

 Fra Troms IK. 

- Arbeid med idrettsanlegg i nord 

- Barentsidrett 

- Olympiatoppen Nord (OLTN) 

- Inkludering i idretten 

- Styreseminartemaer 

- Orientering om etablerte samarbeidsområder som OLT NN og 

Barentsidrett.  

 

Fra Nordland IK; 

- Orientering fra ungdommer som har deltatt på Olympisk 

Akademi. Diskutere hvordan vi tar vare på kompetansen disse 

ungdommene har fått. 

- Vi ønsker å presentere: 

o Arctivity som er et nasjonalt arrangement 

o Prosjektet Tur og Treningskompis 

- Kan vi etablere en felles mediastrategi ved at vi utveksler 

leserinnlegg som produseres i kretsene? 

- Ungdomsstrategi, hva gjør kretsene? Vi presenterer Young 

Active, ungdomsutvalg og ungdommens rolle i planleggingen 

av BSG 2017 

- Tidligere samarbeidsprosjekt Store mesterskap til Nord-Norge. 

Hvor står vi? 

- Verdidebatt. Ta utgangspunkt i NIFs organisasjonsverdier. 

Hvordan takler vi uenighet mellom kretsene i enkeltsaker. 

- Veien fremover for NNI. Hvor ofte, kostnader etc. 

 

 



VEDTAK:  Finnmark idrettskrets ønsker at følgende saker tas opp på NNI-møtet; 

- Olympiatoppen Nord sin virksomhet 

- Idrettsanlegg / store arrangement - idrettskretsens rolle (f.eks i 

Arctic Race) 

- Ungdomsidrett (utviklingsarbeid) 

- Inkludering/integrering; hvordan skape varige tilbud i idretten 

- Idrettspolitisk arbeid i kretsene (bla valget 2017, møte med 

Nord – Norgebenken m.m) 

 

Finnmark idrettskrets ønsker også at møtet blir lagt opp slik at 

deltakerne blir involvert i størst mulig grad, f.eks gjennom 

gruppearbeid. 

 

 

S-SAK 9/16-18:  MØTEPLAN 2014 

 

   Følgende møter er pr. i dag planlagt for styret i Finnmark idrettskrets; 

- Styremøte 30.august i Lakselv 

- IK - ledermøte 23. -25.september i Kirkenes 

- Superhelga 04.-06.november i Karasok 

- Nordnorsk idrettskretsmøte (NNI-møte) og styremøte 18.-

20.november i Målselv 

 

I tillegg skal leder og org.sjef delta på følgende møter; 

- Møte i BSCN 31.august i Tromsø  

- Møte i BSC 1.-2.september i Luleå  

- Idrettens Barentskonferanse 7.-9.oktober i Kirkenes  

 

I tillegg kan det komme telefon-/mailmøter for å ta opp ad hoc-saker 

mellom de fastsatte styremøtene. 

 

VEDTAK:     Møteplan 2016 tas til etterretning. 

 


