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S-SAK 24/14-16 GODKJENNING AV PROTOKOLLER 
 
  Følgende protokoller er til godkjenning; 

- Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 
- Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14 

 
Vedtak:  Protokollene fra styremøte 5/14-16 og 6/14-16 godkjennes. 
 
 
S-SAK 25/14-16 SAKER TIL ORIENTERING 
 

a) Representasjoner 
 
May-Bente Eriksen:   
Møte med Stortingsbenken fra Finnmark, Oslo 18.11.14 
Møte evalueringsutv. OL/PL 2022, Gardermoen 27.11.14 
Jobbintervjuer Barentsstilling, Tromsø 08.12.14 
Møte i Barents Sportskomite, Norge, Tromsø 09.12.14 



Møte evalueringsutv. OL/PL 2022, Gardermoen 18.12.14 
Møte evalueringsutv. OL/PL 2022, Tromsø 07.01.15 
Idrettsgalla seminar – barneidrett, Hamar 10.01.15 
Møte evalueringsutv. OL/PL 2022, Gardermoen 26.01.15 
Møte i Barents Sportskomite, Oulo 28.- 29.01.15 
 
Trond Østgård:  
NIF’s økonomiseminar, Oslo 04.11.14 
Møte med Stortingsbenken fra Finnmark, Oslo 18.11.14 
Nasjonal folkehelsekonferanse, Levanger 26.-27.11.14 
Møte med administrativ ledelse i NIF, særforbund og idrettskretser, 
Oslo 03.12.14 
Møte med NIF-administrasjon og organisasjonssjefer i idrettskretsene, 
Oslo 04.12.14 
Møte i Barents Sportskomite, Norge, Tromsø 09.12.14 
Møte i Barents Sportskomite, Oulo 28.-29.01.15 
Møte med Sør-Varanger kommune- og idrettsråd, Kirkenes 30.01.15 
Møte med Sportskomiteen i Murmansk, Kirkenes 30.01.15 
 
Marit Arntzen: 
NIF’s utviklingsforum, Gardermoen 11.-12.11.14 
 

b) Rammevilkår for idrettskretsene 
Viser til tidligere utsendt utredning vedrørende rammevilkår for idrettskretsene. 
Saken tas opp til diskusjon på møtet. 
 
 

c) Regnskap 2014 
Viser til foreløpig regnskap for 2014. Org.sjefen vil redegjøre nærmere for 
regnskapet på styremøtet. 

 
 

d) Alta Trekkhundklubb 
Org.sjefen orienterer om saken. 

 
e) Enerettsmodellen til Norsk Tipping 

Org.sjefen orienterer om saken. 
 
VEDTAK: Orienteringene tas til etterretning. 
 
 
 
S-SAK 26/14-16  ÅRSPLAN 2015 
 
   Vedlagt følger forslag til Årsplan 2015 for Finnmark idrettskrets. 
 

Årsplan 2015 bygger på Finnmark idrettskrets sin vedtatte langtidsplan for 
inneværende tingperiode 2014 -2016, og de mål som er vedtatt i denne 
planen. Denne langtidsplanen er igjen utarbeidet i tråd med NIF’s 
Idrettspolitiske Dokument (IPD), og lokale satsingsområder. 
 



I Årsplan 2015 vil det spesielt bemerkes to innsatsområder som vil 
vektlegges i år, og som vil kreve ekstra ressurser; 
1) Møterunde med idrettsrådene, lagene og kommunene i Finnmark 
2) Kommune og fylkestingsvalget 2015 

 
VEDTAK:  Årsplan 2015 for Finnmark idrettskrets enstemmig  vedtatt. 
 
S-SAK 27/14-16  BUDSJETT 2015 
 

Viser til vedlagte forslag til budsjett for 2015.  
 
Budsjettet har tatt utgangspunkt i vår handlingsplan 2015, regnskap 2014 og 
bemanning på Idrettens Hus. 
I budsjettet er det lagt til grunn en økning på 3 % i rammene fra NIF og 
fylkeskommunen. Det er ikke lagt inn NNI-møte for 2015, da det er bestemt 
at dette skal gå hvert annet år. 
Det er også lagt opp til en relativt stor økning i pensjonskostandene etter 
signaler fra NIF. 

 
   Budsjett 2015 balanserer med inntekter og utgifter. 
 
VEDTAK:  Framlagt forslag Budsjett 2015 enstemmig vedtatt. 
 
 
S-SAK 28/14-16  EVALUERING «SUPERHELGA» 
Idr.faglig konsulent 

Superhelga ble startet som en ren utdanningshelg fordi vi ønsket å gi et 
bedre utdanningstilbud rundt i fylket.  Ofte ble kurs og forelesninger avlyst 
fordi det ble for få deltakere.  At en la flere småarrangementer til samme 
helg ble tatt godt i mot av de små idrettene. Slik kunne også deres trenere og 
ledere få tilbud om f.eks. foredrag.  
De første Super helgene ble arrangert fra lunsj lørdag til lunsj søndag med et 
program som alle deltakerne fulgte. Seinere gikk en over til en deling der en 
hadde felles temaer og noen parallelle sesjoner. Rammen var veldig uformell 
der kurslærere/ veiledere, administrasjon og styremedlemmer spiste middag 
sammen på lørdagskvelden. I brev til de påmeldte gikk dette tydelig frem, 
med beskjed om hvor og når en hadde tenkt å spise og at hvis tilreisende 

deltakere hadde lyst til å være med kunne de det. Da måtte vi få 
beskjed innen en viss frist.   
 
Etter hvert syntes styret i idrettskretsen at Superhelga samlet så mange 
ressurspersoner at en også ville ha ledermøte fredag og lørdag før 
Superhelga. Etter den siste omleggingen har vi opplevd at det til tider har 
vært forholdsvis få mennesker til stede i møterommene. Mange har kun 
kommet til en forelesning eller et foredrag, eller kanskje bare deltatt i halve 
programmet, selv om en ikke har varslet dette på forhånd.  Likevel har vi fått 
svært positive tilbakemeldinger, så det er ingen tvil om at Superhelga har 
blitt en viktig møteplass.  
Flere høringsrunder har vist at Superhelga helst bør arrangeres i uke 42, 43, 
44 eller 45. De siste to årene har en arrangert i uke 42. Superhelga bør ikke 



kollidere med idrettsforbundets lov- og domseminar (det arrangeres 
vanligvis i uke 43, men i 2015 skal det arrangeres i uke 44). 
   
Både Olympiatoppen Nord Norge og Idrettshøgskolen ved UiT ønsker å 
formalisere det mangeårige samarbeidet, slik at de står som medarrangører.  
Det må tas stilling til om idrettskretsen skal takke ja til dette, og hvilke 
forutsetninger en skal legge til grunn for slikt samarbeid.  Her er bakgrunn, 
målgruppe, arbeids- og kostnadsdeling, sted (om en fortsatt skal ha rullering) 
og tidspunkt viktige momenter. Hva må ligge til grunn for at samarbeid skal 
være aktuelt?  Hva slags samarbeid skal det evt. være, hvilke behov skal 
idretten få dekket gjennom samarbeidet? Skal en takke ja til formalisert 
samarbeid, og skal en evt. takke ja til begge? 
 
Fem alternativer: 
1. En går bort fra en fast  Superhelg en gang i året. 
 
2. Superhelga gjennomføres som en KURSHELG med enkeltkurs og 
felles forelesninger. Tilbake til «grunntanken» med tiltak som uansett skal 
gjennomføres av idrettskretsen i løpet av året. 
 
3. Superhelga gjennomføres som et LEDERMØTE med idrettspolitiske 
temaer og noen valgfrie sekvenser.  
 
4. Superhelga gjennomføres som LEDERMØTE og KURSHELG, med to 
tydelig avgrensede program. Kurshelga starter når ledermøtet er ferdig, eller 
motsatt.  
 
5. Superhelga gjennomføres som nå, men med tydeligere angivelse av 
hvilke forelesninger/ kurs/ aktivitet en kan delta i (påmelding via nett), og 
med flere særidrettstiltak (markedsføre Superhelga som arena for 
særidrettene). 

 
VEDTAK: Superhelga gjennomføres som beskrevet i alternativ fem. En rullerer mellom 

Øst-Finnmark og Vest-Finnmark.  Fellesprogrammet legges til lørdag kl. 10.30 
- 16.30. Superhelga eies av Finnmark Idrettskrets, og Olympiatoppen og 
Idrettshøgskolen inviteres til å bidra med hvert sitt foredrag under 
fellesdelen, samt anledning for særidretter til å legge egne kurs/ 
forelesninger til arrangementet.  Det legges opp til et ledermøte for 
idrettskrets, særkrets- og idrettsråd samme helg. 

 
S-SAK 29/14-16  VALG AV REPRESENTANTER TIL NIF – TINGET 2015 
 

NIF har innkalt til Idrettstinget 2015 i Trondheim 5.-7.juni der Finnmark 
idrettskrets har 3 representanter. Idrettskretstinget i Kautokeino 2014 
vedtok å gi idrettskretsstyret fullmakt til å velge representantene fra 
Finnmark. 
 
Det har vært vanlig at leder, nestleder og ett styremedlem har representert 
Finnmark. Det har også vært vanlig å velge personlige varamedlemmer til 
NIF-tinget, da man må ta hensyn til NIF’s kjønnsfordeling ved valg av 



representanter til tinget. Det har også vært vanlig at organisasjonssjefen har 
deltatt på NIF – tinget som observatør. 

 
VEDTAK: Følgende representanter fra Finnmark idrettskrets velges til NIF’s ting 2015; 

o May Bente Eriksen 
o Ingrid Steinlein 
o Andreas Foss Westgaard 
 
Som vararepresentanter velges; 
1. vararepresentant: Jon-Arne Dolonen 
2. vararepresentant: Bjørn Roald Mikkelsen 
3. vararepresentant: Marita Jakola Skansen 
 
Ved oppnevning av vararepresentanter må det tas hensyn til NIF’s 
bestemmelser om kjønnsfordeling. 

 
 Organisasjonssjefen deltar på tinget som observatør. 
 
 
S-SAK 30/14-16  SAK TIL NIF – TINGET: ENDRING AV BARNEIDRETTSBESTEMMELSENE 
Idr.faglig konsulent 

Bosettingen er mange steder i Barentsregionen spredt og tynt befolket. 
Noen steder er det i grenseområder både hensiktsmessig og naturlig at barn 
fra nabolandet deltar i trening og idrettsskoler i Norge, og motsatt. Mange 
steder er det kortere avstand til nærmeste tettsted over grensa, enn det er 
til tettstedene i nabokommunene i eget land.  
 
Også når idrettslagene som har medlemmer fra naboland skal arrangere eller 
delta i lokale konkurranser, stevner eller turneringer reises spørsmålet om 
dette er lov i henhold til bestemmelsene om barneidrett. 
Dette bør det bli en avklaring på. 

 
VEDTAK: Finnmark Idrettskrets ber om at Norges Idrettsforbund ser nærmere på 

hvordan en kan justere bestemmelsene om barneidrett. Dette for at barn i 
grenseområder, nabokommuner, gis muligheter til å delta i 
idrettsopplæring/trening og stevner på tvers av landegrenser. 

 
 
S-SAK 31/14-16  MØTERUNDE MED IDRETTSRÅD OG KOMMUNER 
 

Finnmark idrettskrets har brukt å gjennomføre møterunder med alle 
idrettsråd og kommuner i hver tingperiode. Også i denne tingperiode legges 
det opp til slike møterunder. Dette for å ta opp saker som 
idrettsorganisasjonen arbeider med generelt (IPD), og for å ta opp lokale 
saker og få informasjon om idrettens situasjon i kommunen; saker som 
idrettsanlegg, aktivitet, økonomi, rekruttering, lokale aktivitetsmidler (LAM) 
mv. 
 
På møtene har det vært vanlig at styreansvarlig for gjeldene idrettsråd og 
administrasjonen i Finnmark idrettskrets har deltatt. Noen steder har kun 
administrasjonen gjennomført møtene når styremedlemmer har vært 



forhindret i å delta. Fra kommunenes side har det vært vanlig at 
administrasjon og politisk ledelse har møtt. I de største kommunene har man 
gjennomført møtene på dagtid med kommunen og idrettsrådet, og på 
kveldstid med idrettsrådet og idrettslagene. I de mindre kommunene har 
man gjennomført møtene på kveldstid med kommunen, idrettsrådet og 
idrettslagene. 
 
Det legges opp til følgende møterunder våren 2015; 

- Uke 11: Hasvik tirsdag 10.mars – Loppa (Øksfjord) onsdag 11.mars  
- Uke 12: Måsøy (H.sund) tirsdag 17.mars – Nordkapp (H.våg) onsdag 18.mars 
- Uke 13: Alta tirsdag 24.mars – Kautokeino onsdag 25.mars 
- Uke 19: Vardø tirsdag 5.mai – Vadsø onsdag 6.mai 
- Uke 20: Tana mandag 11.mai - Nesseby tirsdag 12.mai 
- Uke 21: Berlevåg tirsdag 19.mai – Båtsfjord onsdag 20.mai  
- Uke 22: Hammerfest tirsdag 26.mai – Kvalsund onsdag 27.mai 
- Uke 23: Lebesby (Kjøllefjord) tirsdag 2.juni – Gamvik (Mehamn) onsdag 3.juni 
- Uke 24: Porsanger (Lakselv) tirsdag 9.juni – Karasjok onsdag 10.juni 
 

Det kan komme endringer i møteplan pga møtekollisjoner og andre årsaker. 
 
VEDTAK:  Saken tas til etterretning. 


