
 

FINNMARK IDRETTSKRETS 

Styreprotokoll 18/14-16 

Fra styremøte på Skaidi mandag 18.april 2016 

 

TIL STEDE 

May Bente Eriksen  leder 

Ole Dyrstad   nestleder 

Ingrid Steinlein   styremedlem 

Andreas Foss Westgaard styremedlem 

Bjørn Roald Mikkelsen  1.varamedlem 

 

Trond Østgård   organisasjonssjef 

Marit Arntzen   idrettsfaglig konsulent 

 

FORFALL 

Jon Arne Dolonen  styremedlem 

 

SAKSLISTE 

S-SAK 75/14-16  GODKJENNING AV PROTOKOLLER 

S-SAK 76/14-16 SAKER TIL ORIENTERING 

S-SAK 73/14-16 REGNSKAP 2015 

S-SAK 74/14-16 LANGTIDSPLAN 2016 – 2020 

S-SAK 75/14-16 LANGTIDSBUDSJETT 2016 – 2017 

S-SAK 76/14-16 SAKER TIL IDRETTSKRETSTINGET 2016 

S-SAK 77/14-16 FORSLAG TIL VALGKOMITE FOR FINNMARK IDRETTSKRETS 

S-SAK 78/14-16 EVT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S-SAK 75/14-16  GODKJENNING AV PROTOKOLLER 

 

   Følgende protokoll er til godkjenning: 

- Fra styremøte 17/14-16 på Ongajoksetra 04.-05.03 2016 

 

VEDTAK: Protokollen fra styremøte 17/14-16 på Ongajoksetra 04.-05.03 2016 

godkjennes. 

 

S-SAK 76/14-16  SAKER TIL ORIENTERING 

 

a) Representasjoner: 

May Bente Eriksen: 

NM-bryting, Kirkenes 19.-20.03.16 

Møte i Barents Sportskomite Norge (BSCN), Kirkenes 31.03.16 

Barents Winter Games, Murmansk 01.-03.04.16 

Årsmøte i Sør-Varanger idrettsråd, Kirkenes 07.04.16 

 

Ingrid Steinlein: 

Årsmøte i Karasjok idrettsråd, Karasjok 29.03.16 

 

Andreas Foss Westgård: 

Årsmøte i Alta idrettsråd, Alta 08.03.16. 

 

Trond Østgård: 

Møte med Norges studentidrettsforbund (NSIF), Lakselv 16.03.16 

Finnmark skikrets 100 års jubileum og NNM-ski, Alta 19.-20.03.14 

Møte i Barents Sportskomite Norge (BSCN), Kirkenes 31.03.16 

Barents Winter Games, Murmansk 01.-03.04.16 

Møte i Olympiatoppen Nord (OLTN), Tromsø 14.04.16 

 

Marit Arntzen: 

Møte med Norges studentidrettsforbund (NSIF), Lakselv 16.03.16 

Møte med NIF, UiT avd.Alta, Alta Innebandy og Bossekop UL angående  

idrettstilbud til funksjonshemmede, Alta 10.03.16 

 

b) Regnskapsrapport pr.31.03.16 

Viser til vedlagte regnskap. 

 

c) Tingseminaret 2018 

Vedlagt følger programmet for tingseminaret 2016 om ungdomsidrett. 

 

VEDTAK:  Orienteringene tas til etterretning.     

 

S-SAK 73/14-16  REGNSKAP 2015 

 

   Viser til vedlagte regnskap 2015 og forslag til styrets økonomiske beretning  

   for 2015. 

 



Det tas sikte på at regnskapet for 2015 er ferdig revidert til styremøtet, og 

klar til underskriving av styrets medlemmer og organisasjonssjefen. 

Finnmark idrettskrets regnskap for 2015 legges fram for idrettskretstinget 

2016 til endelig godkjenning. 

 

VEDTAK: Finnmark idrettskrets sitt regnskap for 2015, og forslag til styrets økonomiske 

beretning for 2015, godkjennes og legges fram for idrettskretstinget til 

endelig vedtak.  

 

S-SAK 74/14-16  LANGTIDSPLAN 2016 – 2020 

 

Vedlagt følger forslag til Langtidsplan 2016 – 2020 for Finnmark idrettskrets. 

 

Det legges fram en langtidsplan som strekker seg over to tingperioder, og 

årsaken til dette er at man ønsker å følge samme tingperiode som NIF gjør.  

NIF’s lov og vedtatte idrettspolitiske dokument (IPD) for denne perioden gir i 

stor grad føringer for idrettskretsen sine oppgaver, og det er således naturlig 

at vi også lager planer over samme tidsperiode. 

 

I tillegg til våre lovpålagte oppgaver og IPD bygger vårt forslag til langtidsplan 

også på styrets planprosess som ble gjennomført på siste styremøte. 

 

VEDTAK: Forslaget til Langtidsplan 2016 – 2020 for Finnmark idrettskrets godkjennes 

og legges fram for idrettskretstinget til endelig vedtak. 

 

S-SAK 75/14-16  LANGTIDSBUDSJETT 2016 – 2018 

    

Formålet med langtidsbudsjettet, LTB, er å gi et bilde av forventede 

økonomiske rammer og prioriteringer i kommende tingperiode. LTB skal 

være retningsgivende for satsingen innenfor periodens handlingsprogram. 

Samtidig skal det være en forenklet og oversiktlig plan over FIKs økonomiske 

virksomhet i kommende tingperiode. 

 

I langtidsbudsjettet har man lagt til grunn 3 % økning i inntekter og utgifter. 

Man har også lagt til grunn at administrasjonen øker fra 3,0 til 4,0 fra 1.mai 

2016.  

 

VEDTAK: Forslag til Langtidsbudsjett 2016 – 2018 for Finnmark idrettskrets godkjennes 

og legges fram for idrettskretstinget til endelig vedtak. 

 

 
 
S-SAK 76/14-16  SAKER TIL IDRETTSKRETSTINGET 2016 
 
 Ved innkallingen til idrettskretstinget ble våre organisasjonsledd gjort 

oppmerksomme på at forslag som skal behandles på tinget må være sendt til 
styret (Finnmark idrettskrets) senest to måneder før tinget. Fristen gikk ut 



10.april, og vi har ikke mottatt noen forslag på saker som ønskes tatt opp. 
Styret kan imidlertid på fritt grunnlag ta opp saker på tinget. 

 
 Nytt lovverk for norsk idrett ble vedtatt av Idrettstinget i juni 2015, og av 

Idrettsstyret 22. oktober 2015. Alle organisasjonsledd i norsk idrett må som 
følge av dette revidere sine lover. Lov for Finnmark idrettskrets må således 
settes opp som sak på idrettskretstinget. Vedlagt følger forslag til ny lov. 

 
VEDTAK:  Som sak på idrettskretstinget settes opp lov for Finnmark idrettskrets.  
 

 

S-SAK 77/14-16  FORSLAG TIL VALGKOMITE FOR FINNMARK IDRETTSKRETS 

  
 Idrettskretstinget skal velge en valgkomite med leder, to medlemmer og ett 

varamedlem til det neste idrettskretstinget, og det et er styret i 
idrettskretsen som skal foreslå kandidater. Det har vært vanlig at 
styremedlemmer som trer ut av styret forespørres om å bli med i 
valgkomiteen, samt at man også har en geografisk fordeling på 
medlemmene. 

 
VEDTAK: Styret arbeider videre med saken. 
  

  

  


