
 

FINNMARK IDRETTSKRETS 

Styret 

 

STYREPROTOKOLL 12/14-16 

 

Fra styremøte fredag 6.november 2015 i Vadsø 

 

 

Til stede; 

May Bente Eriksen  leder 

Ole Dyrstad    nestleder 

Ingrid Steinlein   medlem 

Bjørn Roald Mikkelsen  varamedlem 

Marita Jakola Skansen  varamedlem 

Trond Østgård   organisasjonssjef 

 

Forfall; 

Jon-Arne Dolonen  medlem 

Andreas Foss Westgaard medlem 
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S-SAK 52/14-16:  GODKJENNING AV PROTOKOLLER 

 

Følgende protokoller er til godkjenning: 

- Fra styremøte 11/14-16 (tlf.møte) 25.08.14 

 

VEDTAK: Finnmark idrettskrets styreprotokoll 11/14-16 (tlf.møte) 25.08.15 

godkjennes. 

 

 



S-SAK 53/14-16  SAKER TIL ORIENTERING 

 

a) Representasjoner 

May Bente Eriksen;  

NIF tinget, Trondheim 5.-7. juni 

Barents summer Games, Oulu 06.-09. 08.15 

Konferanse Arctic Race, Harstad 12. 08.15 

Møte idretten Berlevåg 24.08.15 

Møte idretten Båtsfjord 25.08.15 

Valgdebatt fylkestinget, Tana 10.09.15 

Møte i Barents Sportskomite Norge, Gardermoen 17.09.15 

Kretsledermøte, Molde 18.-20.09.15 

Møte om Olympiatoppen med Fylkeskommunen, Vadsø 7.10.15 

Møte med Murmansk sportskomite, Murmansk 22.-23. 10.15 

Agenda Nord-Norge, Bodø 02.- 03. 11.15 

Dialogmøte NIF, Gardermoen 5. 11.15 

 

Ingrid Steinlein; 

NIF tinget, Trondheim 5.-7. 06.15 

Møte med FeFo ang. festeavgifter, Lakselv 11.08.15 

Møte med Finnmark AP, Lakselv 04.09.15 

 

Jon-Arne Dolonen: 

   Møte med idrettene i Gamvik kommune, Mehamn 20.05.15 

 

Andrea Foss Westgaard: 

Utdeling av Finnmark idrettskrets bragdpokal, Alta 22.05.15 

NIF tinget, Trondheim 5.-7. 06.15 

Møte med Alta IR og lagene, Alta 04.11.15 

 

Bjørn Roald Mikkelsen: 

Møte med Hammerfest IR og kommune, Hammerfest 02.06.15 

Møte med Finnmark Venstreparti, Alta 14.08.15 

Møte med Finnmark Sosialistisk venstreparti, Alta 14.08.15 

Møte med Alta IR og lagene, Alta 04.11.15 

 

Marita Jakola Skansen: 

Møte med Nesseby IR og kommunen, Varangerbotn 26.08.15 

Møte med Vadsø IR og lagene, Vadsø 28.09.15 

 

Trond Østgård; 

   Etablering av Bingis sykkelklubb, Kautokeino 18.05.15 

   Møte med Lebesby IR og kommune, Kjøllefjord 19.05.15 

   Møte med idrettene i Gamvik kommune, Mehamn 20.05.15 

   Møte med Kvalsund IR og kommune, Kvalsund 27.05.15 

   Møte med Hammerfest IR og kommune, Hammerfest 02.06.15 

NIF tinget, Trondheim 5.-7.06.15  

Finnmark fylkeskommunes friluftkonferanse, Alta 09.-10.06.15 



Ekstraordinært årsmøte Snefjord IL, Snefjord 17.06.15 

Møte i arb.gruppa i fylkeskommunens plan for «Idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv», Vadsø 15.06.15 

Barents Summer Games, Oulo 06.-09.08.15 

Møte med FeFo ang. festeavgifter, Lakselv 11.08.15 

Møte med Finnmark Venstreparti, Alta 14.08.15 

Møte med Finnmark Sosialistisk venstreparti, Alta 14.08.15 

Møte med Finnmark Senterparti, Lakselv 21.08.15 

Møte med Finnmark Høyre, Lakselv 25.08.15 

   Møte med Nesseby IR og kommunen, Varangerbotn 26.08.15 

Møte i arb.gruppa i fylkeskommunens plan for «Idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv», Vadsø 27.08.15 

Møte med Finnmark Arbeiderparti, Lakselv 04.09.15 

Møte i Barents Sportskomite Norge, Gardermoen 17.09.15 

Idrettskretsledermøte, Molde 18.-20.09.15 

Møte med Vadsø IR og lagene, Vadsø 28.09.15 

Fylkeskommunens kommuneforum, Vadsø 29.-30.09.15 

Møte i ressursgruppa for OLTNN, Tromsø 13.10.15 

Møte med Sportskomiteen i Murmansk, Murmansk 22.-23.10.15 

Møte med Alta IR og lagene, Alta 04.11.12 

    

   Marit Arntzen: 

              Fakkelarrangement – møte, Lillehammer 29.-30.05.15 

   NIF IT-møte, Gardermoen 01.-02.06.15 

Nettverkskonferanse folkehelse og friluftskonferansen FFK, Alta 08-10.06.15 

Møte med Karasjok Idrettsråd 10.06.15 

Møte med Finnmark Senterparti, Lakselv 21.08.15 

Møte idretten Berlevåg 24.08.15 

Møte idretten Båtsfjord 25.08.15 

Møte med Vadsø IR og lagene, Vadsø 28.09.15 

Fylkeskommunens kommuneforum, Vadsø 29.-30.09.15   

                Utviklingsforum  - IK og SF, Ullevål Stadion 29.10.15   

   Fakkelmøte NIF, Ullevål 30.10.15 

 

b) Regnskapsrapport pr. september 2015 

Viser til vedlagte regnskapsrapport. Org.sjefen orienterer om saken. 

 

c) Ny internasjonal koordinator i Barentsidretten 

Leder orienterer om saken. 

 

d) Fakkelarrangementet i Finnmark 

Bjørn Roald Mikkelsen orienterer om fakkelstafetten i Finnmark. 

 

VEDTAK:  Orienteringene tas til etterretning. 

 

 

 



 

 

S-SAK 54/14-16  STRYKING AV IDRETTSLAG 

    

Følgende idrettslag foreslås strøket som medlem i NIF/FIK på grunn av at de 

ikke fyller kravene til medlemskap. Det er et krav til medlemskap i NIF/FIK at 

alle idrettslag foretar den årlige medlemsregistreringen, og alle lag må ha 

minst 10 medlemmer over 15 år for å fylle de styreverv som et idrettslag skal 

ha. 

 

- Alta Snø/sommer IF  

Ingen registrerte medlemmer på idrettsregistreringen for 2014.  

 

- Karasjok Judoklubb  

 

De har ikke meldt inn noen medlemmer i idrettsregistreringen for 2014.  

 

 

- Guovdageaidnu Taekwondo klubb  

 

Laget har ikke registrert noen medlemmer på idrettsregistreringen for 

2014. Beskjed fra Norges Kampsportsforbund om at laget ikke eksisterer 

lenger og er strøket fra systemet deres. 

 

- Kjøllefjord Danseklubb  

Laget er tatt opp av Finnmark idrettskrets den 31.01.2014. Ikke registrert   

noen medlemmer på idrettsregistreringen 2014. 

- Sør-Varanger JFF Sportsskyttergruppe  

De har registrert 2 medlemmer på idrettsregistreringen for 2014. Har gitt 

beskjed om at de ønsker å legge ned laget. 

 

Det kan opplyses at lagene er varslet gjennom skriv og annonser i media om 

at de vil bli nedlagt om de ikke kontakter FIK ang. saken. Også evt. kreditorer 

til lagene er bedt om melde seg til FIK gjennom annonser i media.  

Ingen lag eller kreditorer har meldt seg. 

 

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

kriteriene til medlemskap i henhold til idrettsregistrering og antall 

medlemmer i laget.  

 

 

 

 

 



S-SAK 55/14-16  REVIDERING AV FINNMARK IDRETTSKRETS’ ANLEGGSPLAN 

 

Finnmark idrettskrets vedtok på idrettskretstinget i Vadsø i 2012 denne 

anleggsplanen for 2012 -2016;  

Navn/sted Idrett Status pr. i dag 

1. Barentsishall/ Kirkenes Ishockey, kunstløp, kortbaneløp, 

curling m.m 

Ikke realisert, fått 

idrettsfunksjonell godkjenning 

2.Kvenvikmoen motorsenter/ Alta Scooter /bil /motorsykkel Realisert 

3. Arena Alta Fotball Ikke realisert 

Uprioritert   

Ridehall/ Alta Ridesport Ikke realisert 

 Flerbrukshall/ Alta Håndball/ innebandy 

kampsport/klatring 

Realisert 

Plastanlegg Hopp/ Alta Hopp Ikke realisert 

Kaiskuri skianlegg/ Alta Ski og skiskyting Realisert 

18 hulls golfbane / Alta Golf Ikke aktuell 

 Friidrettsstadion / Vadsø Friidrett Ikke realisert 

 Friidrettsstadion / Lakselv Friidrett Ikke realisert 

 Ridehall/Vadsø Ridesport Under planlegging 

Svømmebasseng 25m/ 

Honningsvåg  

Svømming Ikke realisert 

Flerbruksanlegg m/basseng / 

Vardø 

Kampsport, svømming Realisert 

Skianlegg / Igeldas Porsanger Ski, skiskyting, lassokasting Realisert 

 Motorsportanlegg/ Tana - 

Holmfjell 

Motorsport Under planlegging 

 Hammerfest Arena  Storhall Under planlegging 

Flerbrukshall/ Hammerfest Turn, bryting mm Realisert 

Flerbrukshall/Loppa-Øksfjord Fleridr. Ikke realisert 

Flerbrukshall/ Hasvik Fleridr. Ikke aktuell 

Fridrettsstadion/ Karasjok Friidrett Ikke realisert 

Flerbrukshall/ Karasjok Fleridrett. Ikke realisert 

Sami Sportsarena/Karasjok Reinkappkjøring, standplass lasso-

kasting  / skiskyting, rulleskiløype 

Ikke realisert 

Klubbstaller/Sør-Varanger- 

Kirkenes 

Ridesport Realisert  



 Rehablitering av 10 

kunstgressbaner 

Fotball Realisert 

 
Som det går fram av anleggsplanen er ca halvparten av anleggene realisert 
eller under planlegging i dag. Av de anleggene som ikke er realisert er mange 
i dag ikke lenger aktuelle av økonomiske og idrettslige årsaker. 
Ut i fra denne situasjonen er det såles grunn for å revidere planen. 
 
Finnmark idrettskrets må imidlertid vurdere om man skal ha en egen 
anleggsplan. Dette ut i fra det faktum at Finnmark fylkeskommune er i ferd 
med å vedta en fylkesplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. I denne 
planen inngår det at det skal utarbeides en fylkeskommunal anleggsplan. 
Man må således stille seg spørsmålet om Finnmark idrettskrets skal 
utarbeide en egen anleggsplan, eller forholde seg til den planen som 
fylkeskommunen skal utarbeide. 
 
I samråd med leder foreslås det at man utsetter en evt. revidering av 
Finnmark idrettskrets anleggsplan til en fylkeskommunal plan foreligger. 
Dette fordi man anser det som naturlig at Finnmark idrettskrets også blir 
involvert i utarbeidelsen av den fylkeskommunale anleggsplanen for idrett. 

 
VEDTAK: Finnmark idrettskrets utsetter en evt. revideringen av Anleggsplan 2012 – 

2016 inntil Finnmark fylkeskommunes anleggsplan foreligger. 
Dette også under forutsetning av at Finnmark idrettskrets inviteres til å delta 
i fylkeskommunens utarbeidelse av ny anleggsplan for idrettsanlegg i fylket. 

    
S-SAK 56/14-16  IDRETTSSEMINAR 2016 

 
I forbindelse med idrettskretstingene de siste årene har det også brukt å 
avholdes et idrettsseminar. Dette for å bruke anledningen når mange 
utsendinger fra idrettsorganisasjonene i Finnmark er samlet til å ta opp 
idrettsaktuelle saker. 
 
Det foreslås at man også i forbindelse med Finnmark idrettskrets ting i juni 
2016 i Lakselv avholder et idrettsseminar. 

  

Idrettsstyret fattet 22. oktober vedtak om at 2016 skal være Idrettens 

ungdomsår. 2016 blir året da ungdomsfeltet får et ekstraordinært fokus 

og satsing. Ungdoms-OL på Lillehammer vil bli den store og viktige 

milepælen i idrettens totale ungdomsarbeid i det kommende året. 

Idrettsstyret fattet vedtak om at idrettsorganisasjonen skal ha et særskilt 

fokus på ungdomsidrett i det som i 2016 vil være «Idrettens 

ungdomsår». Ungdoms-OL Lillehammer 2016 vil være en viktig 

veiviser i idrettens totale ungdomsarbeid i 2016.  

2016 vil derfor være et år hvor målene knyttet til ungdomsidrett i 

Idrettspolitisk dokument 2015-2019 får innhold og virkning i den 

daglige aktiviteten i idrettslaget, gjennom å synliggjøre de gode 

eksemplene og løfte frem de gode modellene. Idretts-Norge må 

samspille regionalt i dette arbeidet for å hente ut synergier. 

 



 

 

Utfordrer særforbundene og idrettskretsene 

Idrettsstyret vil utfordre spesielt særforbundene og idrettskretsene til å 

sette et ekstraordinært fokus på idrettsløftet i Idrettens ungdomsår 2016, 

forteller idrettspresident Tom Tvedt – og legger til at dette er året da 

norsk idrett skal vise at vi virkelig mener det vi predikerer, og der 

målgruppen ungdom vil være en ekstraordinær og betydelig satsing. 

 
VEDTAK: Finnmark idrettskrets avholder et idrettsseminar i forbindelse med 

idrettskretstinget 2016, og setter «Idrettens ungdomsår» som tema på 

seminaret. 

 

S-SAK 57/14-16  SØKNAD OM MIDLER 

 

 Finnmark idrettskrets har mottatt følgende søknad fra Finnmark fotballkrets; 

 

«Fotballkretsene i Nord-Norge – Finnmark Fotballkrets, Troms Fotballkrets, 

Hålogaland Fotballkrets og Nordland Fotballkrets, gir i høst ut en minnebok 

for nordnorsk fotball. 

«Leken som ble magisk» - 600 sider med høydepunkter fra fotballhistorien 

fra 1905 til 2015. 

Forfatter er Jonny Hansen fra Tromsø, som tidligere har skrevet en rekke 

idrettshistoriske bøker de siste årene, 

Det blir et praktverk av en bok, der vi får samlet den nordnorske 

fotballhistorien mellom to permer.  

Boken har en kostnadsramme på kr. 300.000, og dette finansieres på 

følgende måte: 

   4 fotballkretser a kr. 50.000                                       Kr. 200.000 

Tilskudd/sponsorer                                                       Kr. 100.000 

 

Kretsenes andeler dekkes gjennom salget av boken. 

Boken trykkes i et opplag på 1.000 bøker, og utsalgsprisen er kr. 300.  

Boken foreligger i løpet av oktober måned.  

Vi tillater oss å søke hver av de tre nordnorske idrettskretsene om et 

tilskudd på kr. 5.000 til dette bokprosjektet. 

   Alle som støtter prosjektet, vil selvsagt også få noen eksemplarer av boken. 

   Vi håper på en positiv behandling av vår søknad. 

   På vegne av de fire fotballkretsene 

Paul Erling Andersen 

Daglig Leder « 

Det kan opplyses at Troms- og Nordland idrettskrets har innvilget søknaden. 



VEDTAK:  Finnmark idrettskrets innvilger søknaden med kr. 5000. 

   Midlene belastes avd.40 prosjekt 40010 Tilskudd Særkretser. 

 

 

S-SAK 58/14-16  NOMINERING ÅRETS ILDSJEL 

Ungdoms-OL på Lillehammer sørger for at 2016 blir ungdommens år. 

Derfor går prisen «Årets ildsjel» som deles ut på Idrettsgallaen 9. 

januar, til en person under 26 år.  

 

Prisen Årets ildsjel som deles ut på Idrettsgallaen i januar får i 2016 en 

ung vinner. Ved at Norge arrangerer Ungdoms-OL i februar rettes 

søkelyset på det ungdommelige engasjementet som finnes i Idretts-

Norge. Derfor skal prisen "Årets ildsjel" gå til en frivillig under 26 år. 

Nominasjonsperioden varer fra 1. til 28. oktober. 

 

Kriterier for å vurderes som Årets ildsjel: 

 Han/ hun er under 26 år gammel. 

 Vedkommende har gjort en solid innsats for idretten. 

 Hun/han kan være enten trener, tillitsvalgt eller ha andre verv i idretten. 

 Ikke være heltidsansatt   
 

Når Norges idrettsforbund har mottatt kandidatene til Årets ildsjel skal alle 

de 19 idrettskretsene i Norge være med å plukke ut én ildsjel fra sitt fylke. 

Årets ildsjel-jury vil deretter plukke ut fem finalister som er med og kjemper 

om prisen Årets ildsjel på Idrettsgallaen.    

 

Alle de 19 ildsjelene får en viktig rolle i forbindelse med den landsomfattende 

fakkelturneen som avholdes fra 9. januar – 12. februar - i forkant av 

Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. 

 

Viktige datoer:   

•1. - 28. oktober: Nominasjonsperioden 

•1. november: Idrettskretsene får tilsendt tre nominerte ildsjeler fra sitt fylke 

•1. - 9. november: Alle idrettskretser skal velge én kandidat. Totalt 19 fra 

hele landet. 

•12. november: Juryen for Årets ildsjel velger fem finalister blant de 19 

fylkeskandidatene. 

• Juryens stemme teller 60 prosent, mens folkeavstemningen, som avholdes 

på nrk.no i desember og januar, teller 40 prosent.   

 

Årets ildsjeljury består av:   

Kjetil André Aamodt (juryleder), Glenn Solberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, 

Helene Olafsen, Stig Inge Bjørnebye, Marco Elsafadi, Sondre Sande Gullord 

(Idrettsstyremedlem) og Kristin Lemme (Ungdoms-OL).   

 

Årets ildsjeljury har nominert følgende fra Finnmark; 

- Eirik Aslaksen Ravna, Sirma IL 

- Mathias Sønvinsen Moe, Alta bokseklubb 

- Trygve Kjærland Olsen, Alta turnforening 



- Erik Karlstrøm, Bossekop UL 

- Ingvild Itteling, Vadsø Turn 

 

Vedlagt følger forslagene fra den nasjonale juryen.  

 

VEDTAK:  Trygve Kjærland Olsen, Alta turnforening velges som kandidat fra Finnmark til  

   «Årets ildsjel» i 2016. 


