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 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 
Møte: Nr.2/2010-12 
Dato og tid: 28.6.2010 kl.17.00-20.00 
Sted: Alfheim, Tromsø 
 
Til stede: Knut Bjørklund, Jan-Tore Skjærvik, Kirsti Skog, Johan Robertsen, Rita Roaldsen, 
Hanne-Karine Holstad, Kjell Ivar Robertsen 
Forfall: Elin Nicolaisen 
 
BESLUTNINGSSAKER 
 
Sak 7/10-12 Fremdrift TIK-tingsak ”Fremtidig lokalisering TIK administrasjon” 
 
Forslag til endringer og tillegg i saksdokumentet ble drøftet. Det er ønskelig at idrettsråd og 
særkretser/regioner gir tilbakemelding på spørsmål fra TIK som angår TIKs lokalisering av 
administrasjon knyttet til TIKs arbeid og samarbeid med IR og SK. Spørsmål legges ved 
saksdokumentet som sendes til IR og SK. I tillegg til spørsmål oppfordres de til å gi en 
generell uttalelse i saken, i hht vedtaket i ting-saken. 
 
Vedtak: 

Saksdokumentet sendes ut i uke 27til idrettsråd og særkretser/regioner. 

Spørsmål sendes ut til IR og SK medio august. 

Frist for uttalelse fra IR og SK settes til 15.september. 

Innkalling til ekstraordinært ting med vedlagt saksdokument sendes ut senest 22.september. 

Ekstraordinært ting avholdes fredag 22.oktober. 

 

Styreleder i TIK inviterer styret for Bardufosstun idrettssenter og Midt-Troms regionråd til 

debatt om videreutvikling av Bardufosstun idrettssenter. 

 
 
Sak 8/10-12 Fordeling av ansvarsområder i styret 
 
Fordeling av ansvarsområder i hht til TIKs handlingsplan ble fordelt på styremedlemmer. 
Oppfølging av idrettsrådene er også fordelt på styremedlemene.  
 
Vedtak: 

Ansvarsområder i hht til TIKs Handlingsplan og idrettsrådsoppfølging er fordelt på TIKs 

styremedlemmer. Se vedlegg. 
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Sak 9/10-12 Saker til møte med de 3 nordnorske idrettskretser  
 
Årets NNI-møte avholdes i Svolvær 26.-28. November. Nordland idrettskrets ønsker innspill 
til aktuelle saker til møtet. 
 
Vedtak: 

TIK ønsker følgende saker diskutert:  

- Innspill til det nye ”Idrettspolitiske dokument” 

- Gjennomgang status og videre arbeid med ”Anleggsplan for større arrangement i 

NN” 

- Folkehalsearbeid i regi av idretten 

 
 

ORIENTERINGSSAKER 
 
Sak 10/10-12 Idrettsanlegg, planarbeid og strategi 
 
Info om status for ”Anleggsplan for større arrangement i Nord Norge” i regi av idrettens 
Barentsutvalg. 
Drøftinger om TIKs rolle i anleggssaker, samarbeid med Troms fylkeskommune i 
spillemiddelprioriteringer, veiledningsrolle for IR og IL, mediarolle. 
 
 
REFERAT/INFORMASJONSSAKER 
 
Sak 11/10-12 Hendt siden sist 

- Orgsjef og Jan-Tore Skjærvik avholdt møte med Nord-Troms Regionråd, idrettsrådene 
i NT og Nordreisa vgs 22.juni i Nordreisa.  

- Ledige 50 %-stillinger i TIK og Olympiatoppen NN er utlyst. Intervjurunde 
gjennomført. Tilsetning forhåpentligvis før 1.august.  

- TIK har skaffet finansiering til ei ny 50 % stilling i prosjektet ”Toppidrett i Troms” for 
å styrke toppidretten i fylket. 

 
 
 
 
Sylvi Ofstad, organisasjonssjef, referent 


