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Protokoll styremøte Troms idrettskrets 
 

 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 

Møte: Nr.14/2012-14 

Dato / tid: 26.november 2013 

Sted: Bardufosstun 

Tilstede: Knut Bjørklund, Kirsti Skog, Alfhild G Øvergaard, Kjell-Ivar Robertsen 

Forfall: Jan Harald Jansen, Johanne Størkersen, Hanne-Karine Holstad, Mona 

Fagerland 

 

Sakliste: 
Sak 94/12-14 Økonomirapport pr.25.11.13 

Sak 95/12-14 Igangsetting av Anleggsløftet for Tromsidretten 

Sak 96/12-14 Innspill til fylkesplan for idrett og anlegg 

Sak 97/12-14     Evaluering Idrettshelga 2013 

Sak 98/12-14 Samarbeid med Ishavskraft – støtte til idrettslag 

Sak 99/12-14 Hendt siden sist 

 

 
BESLUTNINGSSAKER 

Sak 94/12-14  Økonomirapport pr.25.11.13 

Kommentarer: 

Avd. 1: budsjettert overskudd 89.399. Ser ut til å komme ut med et greit overskudd. 

Avd.3: Ser ut til å komme ut i balanse totalt. Idrettshelga hadde total kostnad på kr.130.000, det betyr 

at kr.50.000 må hentes av pr.331 

De andre avd styrer mot balanse ev. overføringer til 2014. 

Vedtak: økonomirapporten tas til etterretning. 

 

Sak 95/12-14  Igangsetting av Anleggsløftet for Tromsidretten 

 

Troms IK er innvilget kr.800.000 av RUP-midler fra Troms fylkeskommune til prosjektet 

«Anleggsløftet for Tromsidretten».  Troms IK er prosjekteier. Tromsø IR er samarbeidspart. 

Prosjektet er innvilget 1/3 av søknadssummen. Det er derfor behov for å utarbeide nytt budsjett og 

tilpasse mål og aktiviteter i forhold til ressursene. 

Tromsø IR har brukt egne midler og kommet i gang med en del aktiviteter knyttet til Idrettsbyen 

Tromsø, spesielt Barents Arena. 

Vedtak:  

Troms idrettskrets bekrefter til fylket at vi mottar RUP-midler og igangsetter prosjektet med ny 

finansieringsplan med totalsum på kr.1.675.000,- 

TIK bevilger totalt kr.275.000,- av egne midler til prosjektet. 
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Knut Bjørklund, Kirsti Skog fra styret og organisasjonssjef Sylvi Ofstad tar del i styringsgruppa for 

prosjektet. 

TIK sender en invitasjon til Harstad kommune og Harstad idrettsråd om deltakelse i prosjektet. En 

deltakelse vil forutsette økonomisk støtte til prosjektet. 

 

Sak 96/12-14  Innspill til fylkesplan for idrett og anlegg 

TIK har deltatt med innlegg om Tromsidretten i fylkets innspillsmøter for ny plan for idrett og anlegg. 

Møtene har vært avholdt i Tromsø, Finnsnes, Harstad, Nordreisa i løpet av oktober og november. 

Planen vil ha følgende utviklingsområder:  

* Idretten i Troms 

* Arrangement 

* Kompetanse 

* Anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

Planprosessen videre er slik: 

- Høringsfrist med mulighet for innspill for alle: 28.november 

- møte i referansegruppa vinter 2014 (TIK er med i referansegruppa) 

- mulighet for referansegruppa å gi innspill ila vinter/vår 2014 

- Høring og offentlig ettersyn: mars 2014 

- Planen vedtas i fylkestinget: juni 2014 

Vedtak: 

Troms IK sender forslag på innspill til ny fylkesplan for idrett og anlegg. Forslaget har 

utgangspunkt i det idretten i Troms mener og gir innspill som viktige fokusområder og mål for 

idretten i fylket. 

TIK vil som en del av anleggsprosjektet arrangere en workshop i forbindelse med styremøtet i januar 

der vi inviterer inn aktuelle ressurspersoner innen anlegg. Dette for å utdype våre innspill til 

anleggsplanene for fylket den neste tiårsperiode. 

 

ORIENTERINGSAKER 

Sak 97/12-14 Evaluering av Idrettshelga 2013 

Administrasjonen og styrt har evaluert Idrettshelga 2013. 

Vi er fornøyd med innhold, antall deltakere totalt (600), lokalitetene på UiT, samarbeidet med UiT, 

OLT, SK, festmiddagen. 

Vi vil gjøre følgende forbedringer/endringer i 2014: 

- Idrettshelga starter på fredag og slutter lørdag med festmiddagen og Hederstegnutdeling 

- vi søker samarbeid med særkretser i starten av planleggingen 

- markedsføring mer offensivt direkte til aktuelle målgrupper 

- felles åpning på fredag 

- bedre tilrettelegging for tilreisende 

- vurdere temaer fra årets Barne- og ungdomskoferanse 
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Sak 98/12-14  Samarbeid med Ishavkraft – støtte til idrettslag 

Ishavskraft har invitert Troms idrettskrets til et samarbeid i å etablere «Ishavskraftfondet til barne- og 

ungdomsidrett». 

De har tilsvarende modell for Finnmark, i et samarbeid med FIK. 

Hensikt: Fondet fra Ishavskraft skal medvirke til å øke aktiviteten og oppslutningen om barne- og 

ungdomsidretten i Troms. 

Forutsetninger: midlene kan søkes av idrettslag fra Troms som er tilsluttet NIF. 

Bruk av midlene: TIK utarbeider kriterier. 

Prosess: TIK gjør adm jobb med innstillingen, Ishavskraft foretar tildelingen. 

Markedsdirektør Stig Hansen og orgsjef Sylvi  har hatt et oppstartsmøte, og har gjort avtale om å 

fortsette samarbeidet i des/jan. 

 
 
REFERAT/INFORMASJONSAKER 
 
Sak 99/12-14  Hendt siden sist 
 

- Lov- og domsseminar Holmenkollen 25.10 (Sylvi, Eva) 
- Årsmøte Målselv IR 28.10 (Alfhild, Sylvi) 
- Møte med Tromsø IR ang «Anleggsplan for Tromsidretten» 1.11 (Knut, Sylvi) 
- Innspillsmøter fylkesplan for idrett og anlegg: Harstad 7.11 (Espen, Knut), Nordreisa 11.11 

(Øivind) 
- Møte med Tromsø Rugby Leage klubb, oppstart lag for FH, 7.11 (Sylvi, Torben S) 
- Møte med Norges Skiforbund og Troms Skikrets, anleggsprosjekter i Troms, 18.11 (Sylvi, 

Rune K) 
- Samarbeidsmøte med Ishavskraft 15.11 (Sylvi) 
- Samarbeidsmøte Bardufoss vgs idrettslinja,19.11 (Øivind, Håvard, Espen) 
- Barne- og ungdomskonferansen Trondheim 21.-22.nov (Knut, Sylvi, Håvard, Britt + 3 elever 

fra prosjektet «Aktivlek», 2 av våre kurslærere) 
- Kurs: Lover, regler og retningslinjer, Harstad 7.nov, Tromsø 26.nov 

 

 

Sylvi Ofstad, organisasjonssjef 
referent 


