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Protokoll styremøte Troms idrettskrets 
 

 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 

Møte: Nr.6/2010-12 

Dato / tid: 19.januar 2011 

Sted: Alfheim Tromsø 

Tilstede: Knut Bjørklund, Jan-Tore Skjærvik, Johan Robertsen, Elin Nicolaisen, 

Kirsti Skog, Hanne-Karine Holstad, Johanne Størkersen 

Forfall: Kjell Ivar Robertsen, Rita Roaldsen,  

 

Saksliste: 

Sak 28/10-12 Regnskapsrapport pr.31.12.2010 

Sak 29/10-12 Høring Miljøstrategi for norsk idrett 

Sak 30/10-12 Høring idrettspolitisk dokument 

Sak 31/10-12 Hederstegn – innføring av ny logo 

Sak 32/10-12 Justering regelverk Aktivitetsmidler 

Sak 33/10-12 Omgjøring avtale dekning av reiseutgifter for ansatte i TIK 

Sak 34/10-12 Status valgkamparbeid TIK og IR 

Sak 35/10-12 Møteplan vår 2011 

Sak 36/10-12 Samarbeid med Troms fylkeskommune ang spillemidler til idrettsanlegg 

Sak 37/10-12 Oppfølging av forstudiet ”Større idrettsarrangement til Nord Norge” 

Sak 38/10-12 Hendt siden sist 

 

BESLUTNINGSSAKER 

 

Sak 28/10-12 Regnskapsrapport pr.31.12.2010 

Regnskapsrapport pr.31.12.2010 viser foreløpig følgende resultat: 

- Avd. 1 administrasjon: overskudd kr. 188.196,- 

Avd. 2 inkludering i idrettslag: i balanse 

Avd. 3 styret: underskudd kr. 36.599,- 

Avd. 4 Folkehelse: underskudd kr. 6.592,- 

Avd. 6 Utdanning og utvikling: overskudd kr. 95.121,- 

- Totalt: overskudd kr.240.126,- for 2010 

Overskuddet skyldes i hovedsak: 

- refusjon av sykemeldinger avd.1 administrasjon 

- refusjon omsorgspermisjon avd.4 ApD 

- underbemanning på avd. 6 utdanning og utvikling, der vi har manglet personell i en 

periode 

Vedtak: Regnskapsrapport pr.31.12.2010 tas til etterretning 
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Sak 29/10-12 Høring Miljøstrategi for norsk idrett  

Saken ble første gang behandlet på styremøte nr.4/2010-12 i sak 23. Idrettskretsen har 

sendt saken på høring til idrettsråd i Troms. Målselv, Lenvik og Tromsø har gitt innspill til 

saken. 

Generelt vil vi si at det er svært positivt at NIF legger til rette for at idretten skal bli mer 

miljøbevisst. Vi kan oppnå gode resultater med bedre miljøpolitikk i idretten ved å 

innarbeide gode holdninger og en del klare strategier for miljøhensyn alle skal leve opp 

til.  

Norsk idrett er i stor grad tuftet på frivillighet, og aller fleste av  de små og store 

idrettslagene drives av ildsjeler som bruker sin fritid til å skape idrettsaktivitet i 

nærmiljøet. Det er derfor en vanskelig balansegang å beholde og motivere frivillige til å 

ta verv og lederoppgaver i idretten hvis kravene i organisasjonsarbeidet blir for store og 

mange. Det blir derfor meget viktig at en miljøstrategi alle i norsk idrett skal forholde seg 

til blir godt tilrettelagt og enkel nok å gjennomføre. 

Vedtak: 

Troms idrettskrets sender sin uttalelse til NIF med kommentarer til målsetningene for 

Miljøstrategi for norsk idrett. 

 

Sak 30/10-12 Høring idrettspolitisk dokument 

NIFs forslag til Idrettspolitisk dokument 2011-2015 er behandlet i styret i sak 24/01-12 

og diskutert med styrene i Finnmark og Nordland idrettskrets. 

Vedtak: 

Troms idrettskrets sender sin uttalelse på NIFs forslag til IPD for 2011-2015. 

Uttalelsen ligger vedlagt. 

 

Sak 31/10-12 Hederstegn – innføring av ny logo 

I statuttene for Troms idrettskrets Hederstegn skal mottakere av Hederstegn tildeles 

diplom, medalje og jakkenål. Alle ”premiene” har Troms idrettskrets gamle logo. 

Troms idrettskrets vedtok å ta i bruk ny logo 14.oktober 2010. 

Idrettskretsens styre bes ta stilling til når ny logo på Hederstegn-premier skal innføres. 

Vedtak: 

Hederstegn for innsats i 2010 deles ut med gammel logo. 

Ny logo og en mer moderne stil på premier innføres før utdelingen for 2011.  

Saken sendes på høring hos idrettsråd og særkretser, da endringer i 

hederstegnstatuttene skal gjøres på idrettskretsting. Det blir imidlertid for lenge å vente 

med å vedta dette på idrettskretsting i 2012 med iverksetting i 2013. 
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Sak 32/10-12 Justering regelverk Aktivitetsmidler 

Endringer av regelverk og justering av satser for Aktivitetsmidler er fremlagt for Troms 

fylkeskommune avd. kultur.  

Vedtak: 

Endringer vedtas på neste styremøte. 

 

Sak 33/10-12 Omgjøring avtale dekning av reiseutgifter for ansatte i TIK 

Troms idrettkrets ansatte har pr i dag avtale om statens satser på dekning av reise. 

NIF sentralt og andre idrettskretser har avtale om dekning for de faktiske utgifter på 

reiser. Troms idrettskrets er et ledd under NIF, og det vil være mer ryddig at vi har 

samme avtaler som resten av de ansatte i NIF. Det vil også redusere våre kostnader noe. 

Vedtak: 

Troms idrettskrets innfører dekning for de faktiske utgifter ved reise i for de ansatte. 

 

ORIENTERINGSSAKER 

Sak 34/10-12 Status valgkamparbeid TIK og IR 

Troms idrettskrets har gjennomført følgende i arbeidet for å fronte idrettens fanesaker 

frem mot kommune- og fylkestingvalget 2011: 

- Brev til politiske parti er sendt, følges opp i løpet av våren 

- Avtale med KS om å presentere idrett på møte med kommuner i Troms 

- Gjennomført møter med idrettsråd for å forberede de til å gjøre en innsats frem 

mot kommunevalget. 5 møter er gjennomført. 12 idrettsråd har deltatt 

 

Sak 35/10-12 Møteplan vår 2011 

Styremøter TIK:  

- 21.mars, uke 15 eller 17, uke 23 

NIF:  

- dialogmøter særforbund og idrettskretser 9.februar, Kirsti og Sylvi deltar 

- Idrettsrådskonferanse Drammen 2.-3.april, Hanne-Karine og Håvard deltar 

- Idrettskretsledermøte Oslo 10.-11.april, Knut og Sylvi deltar 

- Idrettsting Oslo 5.-8.mai, TIK har 3 delegater 
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Barentsutvalg: 

- onsdag 15.mars i Oslo (NIFs 150-års jubileum) 

- 25.mars, deltakelse på Barentssekretariatet i Tromsø 

Årsmøter i idrettsråd:  

- ønskelig at styremedlemene deltar på årsmøter i ”sine” idrettsråd 

 

Sak 36/10-12 Samarbeid med Troms fylkeskommune ang spillemidler til 

idrettsanlegg 

Troms idrettskrets har vært i dialog med Troms fylkeskommune om gjeninnføring av 

samarbeidet på prioritering av spillemidler til idrettsanlegg. 

Vi ønsker å utarbeide en samarbeidsmodell med fylkeskommunen på dette området. 

 

Sak 37/10-12 Oppfølging av forstudiet ”Større idrettsarrangement til Nord 

Norge” 

Saken blir tatt opp i neste møte i Barentsutvalget. 

Troms idrettskrets har møte med Tromsø idrettsråd og prosjekt ”Idrettsbyen Tromsø” i 

etterkant av styremøtet. 

 

REFERAT/INFORMASJONSSAKER 

Sak 38/10-12 Hendt siden sist 

- Møte med Idrettens Barentsutvalg og Barentssekretariatets styre, 8.des i Oslo. 

Knut og Sylvi deltok 

- Regionale idrettsrådsmøter, Harstad 11.1, Skibotn 13.1, Silsand 17.1 

- Møte adm. Norges Golfforbund, 14.1 i Tromsø, Sylvi deltok sammen med Troms 

fylkeskommune 

 

 

Sylvi Ofstad, organisasjonssjef 

referent 


