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Protokoll styremøte Troms idrettskrets 
 

 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 

Møte: Nr.3/2010-12 
Dato / tid: 14.oktober 2010 
Sted: Idrettens Hus Bardufoss 
Tilstede: Knut Bjørklund, Kirsti Skog, Jan-Tore Skjærvik, Johan Robertsen, Elin 

Nicolaisen, Rita Roaldsen, Hanne-Karine Holstad, Johanne Størkersen 
Forfall: Kjell Ivar Robertsen 
 

SAKSLISTE 

Sak 12/10-12 Regnskapsrapport pr.14.10.2010 
Sak 13/10-12 Budsjettregulering 2010  
Sak 14/10-12 Nedlegging av idrettslag 
Sak 15/10-12 Ekstraordinært ting 
Sak 16/10-12 Ny visuell profil for NIF og idrettskretser  
Sak 17/10-12 Start valgkamparbeid Kommune- og fylkestingvalget 2011 
Sak 18/10-12 Idrettskretsens høstplan 
Sak 19/10-12 Status adm. Troms IK 
Sak 20/10-12 Hendt siden sist 
 

BESLUTNINGSSAKER 

Sak 12/10-12 Regnskapsrapport pr.14.10.2010 

 
Regnskapsrapport ble gjennomgått.  
Avd. 1 (administrasjon), avd. 2 (inkludering i idrettslag, samarbeid med idrettsråd) og 
avd.4 (folkehelse i regi av idretten, ApD) følger budsjettet etter planen. 
Avd. 3 (styret) har en del større kostnader enn budsjettert, spesielt på post 
Idrettskretsting. Estimert høyere kostnader  på kr 25 000,- for 2010. 
Avd. 6 (utdanning og utvikling) har mindre kostnader enn budsjettert pr i dag pga lavere 
bemanning i store deler av året. Det har også resultert i lavere aktivitet på 
kompetansearbeidet og prosjektet Ungt lederskap - Idrett og skole. Nytilsatt 
medarbeider i høst har ført til økt aktivitet. 

Vedtak: Regnskapsrapport pr 14.10.2010 tas til etterretning. 
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Sak 13/10-12 Budsjettregulering 2010 

 
TIKs budsjett reguleres med følgende økte inntekter: 

1) avd 2, prosjekt 206, kr. 375 000 
Tildelte folkehelsemidler fra NIF til Harstad IR og Lenvik IR 
 

2)  avd 4, prosjekt 407 , kr. 275 000 
Tildelte folkehelsemidler fra NIF til ApD 
 

3) Avd 6, prosjekt 609, kr.  240 949 
Tildelte midler fra NIF til kompetansearbeidet ”Idrett og ledelse” 
 

4) Avd 6, prosjekt 610, kr. 120 000 
Tildelte folkehelsemidler fra NIF til prosjektet ”Idrett og skole” som skal drives av 
TIK og Tromsø idrettsråd i samarbeid. 

 
Vedtak: Regulert budsjett 2010 vedtas. 

 

Sak 14/10-12 Nedlegging av idrettslag 

 
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) ber årlig 
idrettskretsene om å gjennomføre medlemskontroll av idrettslag, etter at den årlige 
idrettsregistreringa er avslutta.  

I alt 36 idrettslag i Troms hadde mangelfull rapportering ved at de har rapportert 
enten/eller: 
- færre enn 10 medlemmer over 15 år 
- rapportert at de har 0 medlemmer  
- ikke rapportert noen medlemmer 

Etter at en grundig medlemsundersøkelse er gjennomført av Troms idrettskrets etter 
prosedyre fastsatt av NIF blir 4 idrettslag oppløst i hht § 18 basislovnorm for idrettslag 
(idrettslagene har selv vedtatt oppløsning) og 15 idrettslag blir oppløst i hht § 2-12, 
2.ledd (tas under administrasjon av Troms idrettskrets og oppløses). 

Vedtak: 

1. Med hjemmel i NIFs lov § 2-14, 1. ledd meldes oppløsning av: 
 Grøtavær Idretts- og ungdomslag, Hagakameratene IL, Kasfjord Sportsklubb og 
Dyrøy og Omegn Snøscooterklubb etter vedtak på idrettslagenes årsmøter i hht 
basislovnorm for idrettslag § 18.. 
 

2.  Med hjemmel i NIFs lov § 2-12, 2. ledd overtar Troms idrettskrets 
administrasjonen av: 
 Loke Fotballklubb, Tromsø Futsal, Hinnstein Innebandyklubb, Harstad 
Volleyballklubb, Harstad brettklubb, Kåfjord Fotball, Østre Balsfjord Sportsklubb, 
Bardufoss Innebandyklubb, Midt- Troms Tindegruppe, Ringvassøy Danseklubb, 
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Badderen Idrettslag, SalsaDemika, Reinen Advanced Taekvando Tromsø, Ibestad 
ATN Taekvando Ibestad    
Idrettslagene vil bli oppløst og slettet i idrettens database.      

 

Sak 15/10-12 Ekstraordinært ting 

Saken ”Fremtidig lokalisering av Troms Idrettskrets administrasjon” har i sommer/høst vært på 

høring hos idrettsråd og særkretser i tråd med vedtaket på siste ordinære idrettskretsting. 

Engasjementet har ikke vært som forventet. Bare 7 av 51 idrettsråd og særkretser har gitt 

tilbakemelding, og det er et altfor mangelfullt grunnlag for idrettskretsen til å behandle saken på et 

ekstraordinært idrettskretsting. 

Vedtak: 

Troms idrettskrets avlyser det ekstraordinære idrettskretstinget 29.oktober 2010.  

Troms Idrettkrets vil fortsette sin administrative virksomhet med tilstedeværelse der dette er påkrevd. 

I praksis vil det si at vi inntil videre vil ha en løsning med aktivitet både på Bardufoss og i Tromsø. 

 

Sak 16/10-12 Ny visuell profil for NIF og idrettskretser 

Idrettsforbundet har vedtatt ny visuell profil med blant annet ny logo. Idrettskretsene er 
invitert til å ta i bruk samme visuelle profil med lik logo som NIF, med teksten TROMS 
IDRETTSKRETS i tilknytning. 
De fleste idrettskretsene har allerede vedtatt å tå i bruk den nye logoen. 

Vedtak: 

Troms idrettskrets tar i bruk den foreslåtte logoen med lik profil som idrettsforbundet. 

 

ORIENTERINGSSAKER 

Sak 17/10-12 Start valgkamparbeid Kommune- og fylkestingvalget 2011 

Det er i underkant av et år igjen til kommune- og fylkestingvalget 2011. Det er viktig for 
idretten at vi kommer i gang med å fremme våre viktige saker. Vi ønsker gjennomslag 
for våre krav om gode rammebetingelser for vår aktivitet. I forkant av Stortingsvalget i 
2009 samlet norsk idrett seg om tre fanesaker – langsiktig og forutsigbar finansiering, 
momsfritak og fjerning av etterslepet til idrettsanlegg. Vi fikk gjennomslag på flere 
områder. Kommune- og fylkestingsvalget dreier seg mye om å få til små og store 
idrettsprosjekter i lokalsamfunnene. Idrettskretsen skal rette sin innsats spesielt mot 
fylkesnivået, og gi ei hjelpende hånd til idrettsrådene som skal gjøre en innsats på 
kommunalt nivå. 
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Styret og de ansatte i idrettskretsen har sammen jobbet med konkretisering av tiltak for 
å nå målene som er vedtatt i TIKs Handlingsplan 2010-2012.  
Følgende tiltak blir iverksatt i forbindelse med kommune- og fylkestingvalget 2011: 

- Møte med idrettsråd for å igangsette lokalpolitisk arbeid med fokus på å bedre 
idrettens rammevilkår i kommunene. 
Gjennomføres i Idrettshelga 2010 og ev på regionale idrettsrådsmøter. 

- Invitere oss inn på Kommunenes sentralforbunds strategikonferanse i februar 
2011 med Idrett som tema. Rita og Sylvi tar tak i dette. 

- Sende et spørreskjema til fylkespartiene med fokus på idrettens fanesaker i 
partienes program. Arbeidsgruppe: Rita, Knut, Johan. 
 

 
Sak 18/10-12 Idrettskretsens høstplan 

- Møte med Bardufosstun og Målselv kommune, torsdag 22.oktober. 
Sak: Utvikling av Bardufosstun som idrettssenter. 
Knut, Jan-Tore, Elin og Sylvi møter. 

- Årets TV-aksjon gjennomføres søndag 24.oktober. Idrettskretsen oppfordrer 
medlemmer i idrettslagene til å stille som bøssebærere. Knut deltar i fylkesgruppa 
for TV-aksjonen. Troms idrettskrets bidrar med kr. 5000,- til årets TV-aksjon. 

- Idrettshelga 2010 arrangeres på Bardufosstun 30.-31.oktober med et kurstilbud 
for idrettsråd, idrettsledere, trenere, unge ledere. 

- Felles møte for de nordnorske idrettskretsene arrangeres i Svolvær 27.-
29.november.  
 

REFERAT/INFORMASJONSSAKER 

Sak 19/10-12 Status adm. Troms IK 

 

Troms idrettskrets har tilsatt ny Utviklings- og utdanningskonsulent i 50 % stilling. 
Stillingsstørrelsen skal etter planen økes i løpet av våren 2011. 
Olympiatoppen av ansatt ny avdelingsleder for Olympiatoppen nord, 50 % stilling, og 
prosjektleder for ”Toppidrett i Troms”, 50 % stilling. 
2 ansatte vurderer å søke delvis AFP. 
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Sak 20/10-12 Hendt siden sist 

 

- Kirsti Skog og organisasjonssjefen har deltatt på IK-ledermøte på Hamar 3.-
5.september 

- Organisasjonssjef har representert Troms idrettskrets på Tromsø idrettslags 90-
årsfeiring, 10.sept 

- Aktivitetsdag for funksjonshemmede ble arrangert på Bardufoss 23.september 
med 44 deltakere og 13 ulike særidretter som ble presentert. Elin Nicolaisen var 
involvert fra TIK. 

- Idrettskretsen har gjennomført møte med UiT, OLT og langrennsmiljøene i Troms 
og Finnmark, samt Norges skiforbunds langrennskomité med fokus på nye 
muligheter for samarbeid og kompetanse, 27.sept i Tromsø. 

- Idrettsforbundets Kunnskapsturne ble arrangert av idrettskretsen og NIF i Tromsø 
28.september med temaet ”Hva slags idrett vil vi ha?”  

- Kirsti Skog har deltatt på Idrettens Barentsutvalgs møte med NIFs presidentskap, 
6.oktober i Oslo. 

- Johan Robertsen har representert Troms idrettskrets på åpning av Tromsø ishall, 
16.okt 

- NIFs valgkomité ønsker innspill i forbindelse med idrettsforbundets idrettsting i 
mai 2011. TIK sender forespørsel til idrettsråd og særkretser om forslag til 
kandidater. 

- Status for idrettsråd i Troms. Styret har igangsatt oppfølging av sine tildelte 
idrettsråd. 

 

 

Sylvi Ofstad, organisasjonssjef 

referent 


