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Styret og komiteers sammensetning frem til 21.4.2018

Styret:
Leder: Knut Bjørklund (Harstad)
Nestleder: Jonny Ternlind (Tromsø)
Styremedlemmer: Elisabeth Rognli (Lenvik), Jan-Harald Jansen (Berg), Hege Lynum Pedersen
(Tromsø), Nina Murberg (Lenvik), Frank Hermansen (Tromsø).
Varamedlemmer: 1.Hilde Lilleng (Harstad), 2.Sebastian Henriksen (Tromsø)

Valgkomite:
Leder: Tor Charles Holmgren (Harstad)
Medlemmer: Sissel Stenberg (Lyngen), Jens- Ole Thyholt (Tromsø)
Varamedlem: Siri Eide Storaa (Målselv)

Kontrollkomite:
Leder: Erik Engenes (Kvæfjord)
Medlemmer: Hilde Ovesen (Balsfjord), Jan-Erik Tottermann (Harstad)
Varamedlem: Ellen Sverdrup (Tromsø)

Hederstegnkomiteen:
Leder: Alf Bjerknes (Målselv)
Medlemmer: Mildrid Fagerli (Kvæfjord), Terje Morken (Tromsø)
Varamedlem: Hermund Dalvik (Kåfjord)

Styret og komiteers sammensetning fra 21.4.2018

Styret:

Leder: Knut Bjørklund (Harstad)
Nestleder: Jonny Ternlind (Tromsø)
Styremedlemmer: Inger-Lise Brones (Tromsø), Jan-Harald Jansen (Berg), Nina Murberg (Lenvik),
Sebastian Henriksen (Tromsø), ise Hagensen Nytrøen (Målselv)
Varamedlemmer: 1.Tove Dreyer (Storfjord) 2. Erik Engenes (Kvæfjord) (trakk seg i juni 2018)

Valgkomite:
Leder: Tor Charles Holmgren (Harstad)
Medlemmer: Sissel Stenberg (Lyngen), Siri Eide Storaa (Målselv)

Kontrollkomite:
Leder: Frode Karlsen (Kvæfjord)
Medlemmer: Hilde Ovesen (Balsfjord), Ellen Sverdrup (Tromsø)
Varamedlem: Unni Steinlund (Storfjord)

Hederstegnkomiteen:
Leder: Rigmor Hansen Aarrestad (Harstad)
Medlemmer: Jonny Hansen (Tromsø), Hermund Dalvik (Kåfjord)
Varamedlem: Mildrid Fagerli (Kvæfjord)
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STYRETS ARBEID

Styret har i 2018 gjennomført 11 styremøter og behandlet 75 saker.
Møtene er avholdt i Tromsø (2), Bardufosstun (3), Hammerfest (1), telefon (3), skype (2).

Styret har vært representert på årsmøter i idrettsråd, i møter med fylket og kommuner, i møte med
Stortingspolitikere fra Troms, i kulturdepartementet, i møter i Barents Sports Committee, i nasjonale
møter i idretten.

Styrets sentrale oppgaver:
Styret har i 2018 hatt størst fokus på:
• Anleggsarbeidet, anleggsfondet
• Overtakelse av eierskap (14%) og utvikling av Bardufosstun idrettssenter
• Utvikling av et «Idrettscampus Tromsø», idrettens fellesskap på Alfheim
• Arbeidet med å bedre rammevilkår for idretten i Troms
• Videre utvikling av Barentsidretten og Barents Games
• Organisasjonsarbeid i klubb
• Forberedelse og gjennomføring av Troms idrettskrets ting
• Det nyvalgte styret har gjennomført styreseminar
• Høringer og deltakelse i nasjonal idrettspolitikk, spesielt modernisering av norsk idrett og ny

anleggspolitikk

• Sammenslåingsprosess med Finnmark idrettskrets

ADMINISTRASJONEN

Troms IK har i utgangen av 2018 følgende 4 stillinger:

Sylvi Ofstad, Organisasjonssjef
Øivind Hansen, Fagleder organisasjon og lov
Magnus Leonhardsen, Anlegg- og Utdanningskonsulent
Thomas Kastnes Nikolaisen, idrettskonsulent

I tillegg har Olympiatoppen Nord Norge følgende stillinger:
Trine Lise Andersen er ansatt i 100 % stilling som avdelingsleder. Ingrid Mortensen er ansatt i 80 %
stilling som prosjektmedarbeider. Bjørnar Hauken 100 % stilling som administrasjonskonsulent.
Morten Trane 80% som fagkonsulent. Håvard Klemetsen 50 % som fagkonsulent. I tillegg har OLT NN
faste avtaler om kjøp av tjenester fra fagkonsulenter.

HEDERSTEGN

Troms idrettskrets Hederstegnkomite har avholdt 3 møter og ellers arbeidet via e-post og tlf. Tildelte
Hederstegn for 2017 ble utdelt under Idrettshelga i Tromsø 19.-20.oktober.

Hederstegn for administrativ innsats 2017 tildelt:
Klara Stensvåg, Tromsø
Trond Sandelin, Nordreisa
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Hederstegn for idrettslig prestasjon 2017 tildelt:
Andreas Nygaard, Burfjord IL, langrenn
Tom Høgli, Tromsø idrettslag, fotball
Bjørn Øivind Berger, IL Pioner, friidrett -paraidrett
Vilde Nilsen, Kvaløysletta Skilag/Tromsø Skiskytterlag, langrenn/skiskyting -paraidrett
Erik Valnes, Bardufoss OIF, langrenn
Kvaløysletta Skilag stafettlag: Merethe Myrseth, Berte Anette Svenkerud, Silje Theodorsen

Ildsjelprisen 2018:
Grethe Antonsen Holm, Harstad
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HANDLINGSPLAN Troms idrettskrets

Troms idrettskrets ting vedtok ny handlingsplan for 2018-2020 på idrettskretstinget 21.april 2018.

Hovedmål for 2018-2020:
• Aktivitet: Idrett og fysisk aktivitet for alle som ønsker det
• Kompetanse: En veldreven idrettsorganisasjon med kompetente og motiverte tillitsvalgte
• Anlegg: Flere, bedre og tidsriktige idrettsanlegg
• Samhandling og utvikling: Være en organisasjon som fremmer samhandling og utvikling,

både innenfor idrettspolitikk og på tvers av fagmiljø

Handlingsplanens områder for hovedmål og idrettskretsen aktiviteter i 2018:

Aktivitetsmål:

Idrett og fysisk aktivitet for alle som ønsker det

Følgende er utført i 2018:

Aktiv på Dagtid 

Aktiv på Dagtid (ApD) er et folkehelsetiltak i regi av Troms Idrettskrets rettet mot voksne mennesker
(18-70 år) i Tromsø som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Tiltaket gjøres i samarbeid med
Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, NAV og involverte idrettslag. Tiltaket har som hovedmål å
skape mer fysisk aktivitet hos målgruppen, gjennom lavterskeltilbud og tilrettelegging.

ApD har i 2018 tilbudt 11,5 timer aktivitet pr uke for deltakerne, med hovedsakelig idrettslag som
aktivitetsleverandører. Følgende aktiviteter var representert på timeplanen: Bassengtrening,
Trimsykkel, Treningsstudio, Volleyball, Thai-Chi Chuan, Saltrim, Padel og Bowling. Saltrim er et tiltak
som drives i samarbeid med Frisklivssentralen i Tromsø.

1 2018 hadde vi 212 deltakere i aktivitet. Snittalderen på deltakerne var 49 år, og hovedtyngden av
deltakerne mottar trygdeytelser i form av uførestønader eller arbeidsavklaringspenger. Tilbudet har
blitt svært godt tatt imot, både blant instanser som jobber med målgruppen, involverte idrettslag og
deltakerne selv. Utvidet årsrapport finnes.

AlleMed 

Troms idrettskrets hadde i 2018 fokus på verktøyet AlleMed, der vi inviterte særidrettene på
Idrettens Hus med på en idedugnad på tiltak i egen idrett. Her deltok Troms fotballkrets, Troms
skikrets, Bandyforbyndet region nord, Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets, Tromsø idrettsråd og
Troms idrettskrets.

Inkludering i idrettslag
Troms idrettskrets mottar støtte fra Troms fylkeskommune for at idretten skal gjennomføre tiltak for
å inkludere underrepresenterte grupper i idretten. Arbeidet drives av idrettsrådene i Tromsø, Lenvik
og Harstad, der vi i 2018 blant annet har bidratt til å etablere «Aktivitetsguide» i Harstad.

Verdiarbeid 

Troms idrettskrets ble, sammen med Troms fotballkrets og Tromsø idrettsråd, tildelt Homofrydprisen
for 2018 av Arctic Pride. Prisen ble tildelt på bakgrunn av jobben idrettsorganisasjonene sammen
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gjort e i forbindelse med å sette problemetikken 1 fokus med blant annet gjannomfring av
forestillingen «Ingen er homo i 2 divisjon» på Alfheim stadion, samt markeringer på diverse
id rettsarra ngementer.

Barentsidretten 

Troms idrettskrets er representert i Barents Sports Committee Norway (BSCN) med Inger-Lise Brones
og Sylvi Ofstad (observatør). 12018 ble Barents Winter Games arrangert i Luleå med en stor
delegasjon med deltakere fra Nord Norge. BSCN ble i juni 2018 organisert som egen juridisk enhet
med de nordnorske idrettskretser og NIF som eiere.

Tildeling midler til idretten

Troms IK tildeler midler til idretten i Troms, herunder:

Grunnstønad og aktivitetsmidler til særkretser/regioner, kr.1.600.000
Trenerstipend til trenere som tar utdanning på høyt nivå, kr.50.000
Midler til idrettslag som har aktivitet for parautøvere, kr.50.000
Ishavskraftfondet til idrettslag med aktivitet for ungdom, kr.100.000

Kompetansemål:
En veldreven idrettsorganisasjon med kompetente og motiverte tillitsvalgte

Følgende er utført i 2018:

Gjennomførte kurs og prosesser

TIK endret i 2018 tilnærming i kursvirksomheten fra en kalender-tilnærming til en mer behovsbasert
tilnærming. TIK har i løpet av 2018 gjennomført 49 tiltak innenfor kompetansemidlene. NIF la i sitt
tildelingsbrev av kompetansemidler ekstra fokus på kursene «Klubbens styrearbeid i praksis» og
«KlubbAdmin». Dette har også vært hovedvekten av kurs TIK har gjennomført, samt to økonomikurs.
Utenom disse har det vært gjennomført en større rekke med klubbtiltak og idrettsrådstiltak som
følge av den nye behovsmodellen. Hverdagen i Troms idrettskrets har i 2018 dreid mer mot
klubbtiltak med et spesielt tema fremfor kursvirksomhet.

Veilederkorpset

TIK har arrangert en regional veiledersamling for Troms og Finnmark i Troms i 2018, samt sendt
veiledere på kompetansehevende samlinger i Oslo ved to anledninger. NIF har gitt IK anledning til å
benytte kompetansemidler på slike kompetansehevende tiltak.

Ungdomsnettverk

Troms idrettskrets har jobbet med etablering av et ungdomsnettverk i Troms. Vi har gjort en
kartlegging av aktuell ungdom, i samarbeid med ulike særidretter, samt deltatt i ulike fora nasjonalt
om tematikken.

Idrettsråd

1 2018 har vi deltatt på årsmøtene til idrettsrådene, der vi har vektlagt aktuell informasjon for
idrettslagene og utviklingstiltak for idrettsrådene.
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TIK utfører en omfattende organisasjonspleie og kontrollvirksomhet overfor idrettslag. Herunder kan
nevnes informasjon og oppfølging av samordnet rapportering, opptak- og nedlegging av idrettslag,
veiledning og service, kontrollvirksomhet av klubbdrift og økonomiske forhold.

TIK har i 2018 hatt Tromsø Ryttersportsklubb under administrasjon, der et interimsstyre har ansvar
for driften av idrettslaget. Denne ordningen er i sin sluttfase og idrettslaget vil ta over egen drift i
første kvartal av 2019.

Anleggsmål:
Flere, bedre og tidsriktige idrettsanlegg

Følgende er utført i 2018:

Anleggsutvalget i TIK
Anleggsutvalget 16-18:
Leder: Jonny Ternlind (TIK)
Medlemmer: Lars Olav Sparboe (Tromsø idrettsråd), Ralph Simonsen (Lenvik idrettsråd), Odd-Magne
Utnes (Harstad idrettsråd), Ronald Martinsen (Troms fotballkrets), Tor Charles Holmgren (Troms
friidrettskrets), Sissel Haugslien (Troms Rytterkrets), Sylvi Ofstad (TIK)
Daglig drift: Magnus Leonhardsen (TIK)

Anleggsutvalget 18-19:
Leder: Knut Bjørklund (TIK)
Medlemmer: Inger Lise Brones (TIK), Andre Lind (Tromsø idrettsråd), Roger Haugnes (Lenvik
idrettsråd), Odd-Magne Utnes (Harstad idrettsråd), Ronald Martinsen (Troms fotballkrets), Tor
Charles Holmgren (Troms friidrettskrets), Einar Sparboe Lysnes (NHF Region Nord), Sylvi Ofstad (TIK)
Daglig drift: Magnus Leonhardsen (TIK)

Anleggsfondet
Administrasjonen v/anleggskonsulent har i 2018 hatt oppfølging av anleggsprosjekter som ble støttet
av fondet i 2017. Totalt ble kr 550.000 tildelt anleggsprosjekter, som rapporterte om status i 2018.
Oppsummert har anleggsfondet bidratt til fremgang i prosjektene, samt at midlene i stor grad har
vært brukt i tråd med oppgitt formål. Avvik har vært vurdert som forenlig med overordnet
prosjektfremgang.
Unntak: Prosjektet til Midt-Troms Hestesportklubb ble avsluttet etter vedtak av ekstraordinært
årsmøte før ferdigstilt reguleringsplan i løpet av 2018.

Troms idrettskrets tildelte i 2018 kr 550.000 til følgende idrettslag/prosjekter:
• Tromsø Skiklub (hopp) — Grønnåsen skihopp: kr 100.000
• Tromsø Håndballklubb (THK) — Prosjekt Økt hallkapasitet: kr 110.000
• Reinen IL — Flerbrukshall skisseprosjekt: kr 80.000
• Harstad Alpinklubb — Sollifjellet Alpinsenter: kr. 120.000
• Kvaløysletta skilag, Tromsø Skiklubb Langrenn, Tromsø Skiklub —Arktisk Arena: kr 100.000
• Kvæfjord IL Allianse — Borkenes stadion planarbeid: kr 40.000

Disse følges opp på samme måte i 2019.

Troms idrettskrets jobbet høsten 2018 med ny finansiering av anleggsfondet ettersom alle midler fra
Sparebank 1 Nord-Norge (SNN) var utbetalt. SNN tildelte anleggsfondet gjennom Samfunnsløftet
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forvalte midlene i tråd med anleggsmålene i strategiplanen.

Innspill norsk idretts anleggspolitikk
NIF sendte ut forslag til ny anleggspolitikk i oktober 2018, med særlig fokus på strategi for å
gjennomføre to mål:

1. Det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres
2. Idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres

Strategi for å nå målene omhandler avklarte roller og ansvar, samt endring i spillemiddelordningen
for å kunne prioritere anlegg etter behov i større grad.
Troms idrettskrets har i høringsperioden (okt.-des. 2018) avholdt høringsmøter i Tromsø og Harstad
med SK/SF, IR og IL for å ta innspill i forbindelse med den nye anleggspolitikken. Med bred forankring
i bunn har TIK sendt sitt høringssvar til NIF.

Samarbeid i anleggsarbeidet
Troms idrettskrets har i 2018 fortsatt sine gode samarbeid med viktige aktører for å nå
anleggsmålene i strategiplanen.
Idrettsråd og særkretsene:
God dialog med idrettsrådene og særkretsene i fylket er viktig for å være oppdatert på de lokale
planene, ønskene og anleggsbehovene. De tre største idrettsrådene —Tromsø, Harstad og Lenvik — er
også representert i TIKs anleggsutvalg, sammen med fotball, friidrett og håndball. TIK har fysisk stilt
opp ulike anleggsmøter initiert av IR og SK i løpet av 2018. Dette samarbeidet skal videreføres, og i
enda større grad formaliseres gjennom tydelige roller som er beskrevet i ny anleggspolitikk.
Troms fylkeskommune:
Fylkeskommunen er en viktig samarbeidspartner i anleggsarbeidet, og innstiller den endelige
spillemiddelfordelingen. TIK har invitert og orientert fylkeskommunen i forbindelse med større
anleggsmøter, og vice versa. Fylkeskommunens økonomiske bidrag til TIKs virksomhet er essensiell
for å fortsatt kunne utvikle anleggssituasjonen i Troms.
Kommunene i Troms:
Kommunene er meget viktige aktører i anleggssammeneheng, både gjennom planprosesser,
utbygging, drift og tildeling av timer. I løpet av 2018 har TIK hatt god dialog med både administrasjon
og politisk nivå i de kommunene med de nærliggende anleggsplanene og utbygging. Dette vil
videreføres i 2019, også som et resultat av rollefordeling i ny anleggspolitikk.
Gode idrettsanlegg (STAT, ved NTNU):
Gode idrettsanlegg er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet, NIF og NTNU, og er en
nettløsning som fungerer som oppslagsverk hvor en kan finne relevant informasjon om planlegging,
prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg. TIK og Gode idrettsanlegg har i 2018 etablert en
god dialog og vært representert sammen i ulike anleggssammenhenger både nasjonalt og regionalt i
Troms. TIK benytter Gode idrettsanlegg for å kvalitetssikre tildeling av midler fra anleggsfondet, og
bidrar til å utvikle deres prosjektmodell gjennom erfaringer fra IL i Troms som benytter denne.

Samhandling og utviklingsmål:
Være en organisasjon som fremmer samhandling og utvikling, både innenfor
idrettspolitikk og på tvers av fagmiljø

Følgende er utført i 2018:

Idrettshelga 2018
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Den 19. og 20. nt0beic ble ldlirettaihelg a 2018 gjennomført mad arrangement ent som tema. Tittelen
«Veien mot flere store idrettsarrangement i nord» markedsførte Idrettshelga og vakte god
oppslutning med omtrentlig 70-80 deltakere. Her kunne idrettslag lære fra store internasjonale
arrangementer i Nord-Norge, samt jobbe med konkrete case (fremtidige muligheter i Troms).
Idrettshelga ble arrangert i samarbeid med Visit Tromsø (bidrag på kr 50.000), Visit Harstad og
Tromsø idrettsråd.

Idrettsarrangements-nettverk

Visit Tromsø og Visit Harstad initierte i 2018 å etablere et nettverk med formål om å kunne bygge
mer synergier mellom aktører som interessenter for idrettsarrangement, samt bedre samarbeid
mellom ulike arrangører for å maks. For TIK er dette initiativet et godt virkemiddel for å sette
idretten i bedre stand til å arrangere flere og bedre arrangementer. Prosjektet er finansiert gjennom
Innovasjon Norge, og Visit Tromsø koordinerer og leder fremdriften i prosjektet.

Idrettscampus Tromsø

TIK har i samarbeid med UiT idrettshøgskole og de andre idretts-aktørene på Alfheim fortsatt
arbeidet med utvikling av Alfheim som idrettens samling av kompetanse og møtearena for både
toppidrett og idrettslige møter og seminarer.

Bardufosstun idrettssenter

Norges idrettsforbund har overført eierskapet for Bardufosstun til Bardufosstun AS, der NIF eier 86
og Troms idrettskrets 14% av aksjene. Leder av TIK har plass i styret og orgsjef har observatørplass.
Bardufosstun åpnet ei ny hotellfløy med 10 flotte rom 1.oktober. Samtidig etablerte Bardufoss
Aktivitetsmedisinske senter seg i TIKs gamle lokaler. Bardufosstun har ei meget positiv utvikling som
idrettssenter for landsdelen

Drift Idrettens Hus

Idrettskretsen har ansvar for tilrettelegging og drift av fellesfunksjoner for idrettsorganisasjonene i
Troms. TIK drifter kontorfellesskapet på Idrettens Hus i Tromsø som huser 9 organisasjoner med
tilsammen 22 ansatte.

Modernisering av norsk idrett

NIF igangsatte en moderniseringsprosess av norsk idrett på våren 2018.
Det har vært omfattende prosesser der både styret og administrasjonen har vært involvert.
Moderniseringen har ved utgangen av 2018 sortert seg i 3 retninger:

seks delprosjekter for å bedre samhandlingen mellom og idrettsorganisasjonenes oppfølging
og leveranse overfor idrettslagene
digitalisering og forbedring av idrettens IT-verktøy
fremtidig organisering av norsk idrett, herunder reduksjon fra 19 til 11 idrettskretser

Sammenslåing av Troms og Finnmark idrettskretser

Sammenslåingsprosessen av TIK og FIK ble igangsatt formelt i januar, med etablering av felles
interimsstyre som består av leder og nestleder av hver av idrettskretsene. Orgjefene har
observatørplass. Orgsjef i TIK er ansatt som administrativ prosjektleder for prosessen og som orgsjef
for den sammenslåtte Troms og Finnmark idrettskrets.
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sammenslåingen skal vedtas og nytt styre for den nye idrettskretsen velges. Sammenslåingen trer i
kraft 1.1.2020.

Høringsmøter med idretten

Troms IK og Finnmark IK gjennomførte i samarbeid 6 høringsmøter med idretten i forbindelse med
moderniseringsprosessen og sammenslåingen av TIK og FIK. Møtene ble avholdt i Vadsø, Alta,
Lakselv, Tromsø, Bardufoss, Harstad i oktober og november.
Det var nyttige møte med gode og konstruktive innspill.

Politiske møter

Det er gjennomført flere ulike politiske møter, herunder møte med Stortingsbenken fra Troms og
fylkeskommunen.

De 3 nordnorske idrettskretsene hadde sin felles samling i Hammerfest i november.

Medlemstall for 2018

Antall medlemsklubber: 373 idrettslag+ 133 bedriftsidrettslag
Antall idrettsråd: 14 aktive (Berg, Torsken, Gratangen, Svalbard, Ibestad, Kvænangen, Lavangen,
Dyrøy, Storfjord har ikke idrettsråd. For tiden har ikke Nordreisa og Kåfjord ikke aktivitet i styret)

Antall særkretser/regioner: 32
Antall idretter uten særkrets/regionledd: 14

Pr. 31.12.2018 var det registrert 60565 medlemskap i Troms idrettskrets.
Bedriftsidretten i Troms består av 73 lag og 3963 medlemmer.

Tallene for 2018 er ikke klar før mai 2019 da norsk idrett er gått over til samordnet søknad og
rapportering pr 30.4 hvert år.

Or anisasionsendrin er:
Nedlagte idrettslag i 2018: Nye idrettslag i 2018:
Tamokdalen Bygde- og Idrettslag
Harstad Corsairs Idrettslag
Nordreisa Sportsskytterklubb
FK Lokomotiv Tromsø
Skibotn motorsportklubb
Elverhøy fotballklubb

Snø Judoklubb
Grytøy Sportskytterklubb
Senja Klatreklubb
Arctic Taekwon-Do Klubb
Senja Hestesportsklubb
Northern Runners
Lyngen klatreklubb
Sør-Kvaløya Fotballklubb

Nye særidrettsgrupper i 2018: Nedlagte særidrettsgrupper i 2018:
Skjervøy IK Gym og turn
Botnhamn UIL Friidrett
Målselv IL Klatring
Nordreisa IL Svømming
Senja Ski Friidrett
Husøy IL Friidrett

Furuflaten IL Friidrett
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Tilskudd og disponering av midler

Troms idrettskrets mottok kr 1.900.000 i rammetilskudd fra Norges idrettsforbund og
kr 1.100.000 i tilskudd fra Troms fylkeskommune til drift av administrasjon og styret.
Idrettskretsens kjerneoppgaver omfatter organisasjon og lovarbeid for idrettslag og idrettsråd,
økonomioppgaver, kompetansearbeid for idrettslag og idrettsråd, idrettspolitisk arbeid og satsing,
verdiarbeid og oppfølging/kontakt med idrettsforbundet.

Tilskudd til idretten i Troms
1 2018 fordelte Troms idrettskrets kr 1.700.000 til særkretser/regioner, midler tildelt av Troms
fylkeskommune, herunder kr 600.000,- i grunnstønad til særkretser/regioner og kr 1.100.000 i
aktivitetsmidler til tiltak regi av særkretser/regioner.
Det er tildelt kr.700.000 til by-idrettsrådenes inkluderingsarbeid.

Idrettslag i Troms mottok kr 10.417.744 i momskompensasjon til frivilligheten for regnskapsåret
2017.
Idrettslagene mottok kr 11.429.853 i Lokale aktivitetsmidler (LAM) i 2018.
Idrettslagene mottok kr 27.875.072 i Grasrotmidler fra Norsk Tipping i 2017.
Til sammen kr 49.722.669, noe som utgjør kr.821 pr. medlem i Troms.

REGNSKAP

Regnskap 2018:
Overskudd for regnskapsåret 2018: kr.575.012
Herav har OLT NN overskudd på kr.315.367, overføres balansen og merkes som OLT NNs egenkapital.
TIKs aksjepost i Bardufosstun utgjør  kr.241.410 
Resultat som overføres TIKs egenkapital utgjør kr.18.235 
Tromsø Ryttersportsklubb har ei langsiktig gjeld til TIK på kr.117.669 pr.31.12.18

Fortsatt drift:
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift og styret bekrefter at forutsetningene er
tilstede.

Rettvisende bilde:
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet et riktig bilde av Idrettskretsens stilling pr
31.12.2018 og for resultatet av virksomheten i 2018.

Sykefravær

Sykefraværet i Troms IK var på 3,8

Kontorsted

Troms 1K har kontor på Idrettens Hus Tromsø som ligger på Alfheim stadion. Det er et
idrettsfellesskap med særkretser innen fotball, håndball, ski, bedriftsidrett, bandy, Olympiatoppen
NN og idrettsrådet i Tromsø. Det er 21 ansatte på IH Tromsø.

Det er et godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert om skader eller ulykker i forbindelse med
arbeidet. Det fysiske arbeidsmiljøet er meget tilfredsstillende. TIK forurenser ikke det ytre miljøet
gjennom den daglige virksomheten ved Bardufoss eller ved Alfheim.
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NIFS lov regulerer kvinneandelen i de styrende organer. I TIKs styre er 3 av 7 styremedlemmer
kvinner, som utgjør 43 %. Av TIKs ansatte er 1 av 4 ansatte kvinner.
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