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Protokoll styremøte Troms idrettskrets 
 

 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 

Møte: Nr.5/2012-14 

Dato / tid: 18.11.2012 

Sted: Alta 

Tilstede: Knut Bjørklund, Jan-Tore Skjærvik, Kirsti Skog, Hanne-Karine Holstad, 

Kjell-Ivar Robertsen, Alfhild G Øvergaard, Jan Harald Jansen 

Forfall: Johanne Størkersen 

 

Sakliste: 
Sak 25/12-14 Idrettshelga – evaluering og videreutvikling  
Sak 26/12-14 Høydehussaken – uttalelse på Høringsbrev 
Sak 27/12-14 Nedlegging av idrettslag – endring fra sak 20/12-14 
Sak 28/12-14 Søknad til fylkeskommunen på støtte til idrettsformål 2013 
Sak 29/12-14 Videre arbeid Anleggsplan for Troms 
Sak 30/12-14 Politisk påvirkningsarbeid på fylkesnivå frem mot Stortingsvalg 2013 

Sak 31/12-14  Hendt siden sist 

BESLUTNINGSSAKER 

Sak 25/12-14 Idrettshelga – evaluering og videreutvikling 

Styret har tatt initiativ til en evaluering av idrettshelga. Evalueringen er gjennomført av 

administrasjonen med bakgrunn i egne erfaringer, innspill fra styremedlemmer og deltakere. 

Av hovedfunn i evalueringen nevnes: 
-godt program. 

-mange gode tilbakemeldinger. 

-få deltakere. 

-styrets involvering må økes. 

 
Spørsmål som  ble  diskutert for Idrettshelgas utvikling videre : 
- styret må sette mål for Idrettshelga 
- hvem er målgruppe? Hvem skal Idrettshelga være for? 
- organisering av prosjektet Idrettshelga, arrangementsorganisering med både adm. og styret? 
- hvor skal Idrettshelga være? Fortsatt på Bardufosstun? Rullering i fylket? 
- aktuelle temaer i 2013 
- finansiering, Idrettshelga er avhengig av fortsatt støtte av fylkesmidlene 
-lære av andre som har suksess med tilsvarende arrangement 
 
Vedtak:  
Det opprettes ei prosjektgruppe av adm. og styret som utarbeider planer for TIKs Idrettshelg på 
bakgrunn av innspill på styremøtet. 
Fra styret deltar Kirsti Skog, Alfhild Øvergaard og Hanne Karine Holstad. 
Gruppa legger fram sitt arbeid for styret innen 1.3. neste år. 
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Sak 26/12-14 Høydehussaken – uttalelse på Høringsbrev 

Norges idrettsforbund har bedt om medlemsorganisasjonenes syn om det er ønskelig å endre 

Idrettstingets vedtak i 2003 om forbud mot bruk av høydehus eller andre innretninger eller midler for 

kunstig manipulering av innåndingsluftens sammensetning eller trykk. 

De nordnorske idrettskretser hadde  saken på programmet i den felles NNI-helga i Alta 16.-18.11. 

Høyskolen i Finnmark ved Tor Oskar Thommasen holdt et foredrag om virkning av bruk av høydehus. 

Troms idrettskrets har i sin vurdering av saken vektlagt at Norge ikke bør ha egne regler for bruk av 

høydehus, samt at ei endring av forbudet mot bruk av høydehus kan ta bort mystikken rundt dette. 

Vi har ikke tro på at en oppheving av forbudet vil føre til en utstrakt bruk av høydehus. 

Norsk idrett bør heller vektlegge forskning og kunnskap om bruken av høydehus, samt rette mer fokus 

på antidopingarbeid for de enhver tids gjeldene WADA-koder. 

Vi har tillitt til at Olympiatoppen og særforbundene utarbeider regler og anbefalinger for eventuell 

fremtidig bruk av høydehus for toppidrettsutøvere. 

Vedtak: 

Troms idrettskrets er positiv til at saken om forbud om bruk av høydehus tas opp på nytt, og er 

positiv til å oppheve forbudet. 

NIF og Olympiatoppen bør vektlegge forskning innen bruk av høydehus. 

Særforbund bør vurdere om det er behov for restriksjoner i en eventuell fremtidig bruk av høydehus. 

 
Sak 27/12-14 Nedlegging av idrettslag – endring fra sak 20/12-14 
I sak 20/12-14 ble det vedtatt å legge ned Harstad Rideklubb. De har nå fremmet et ønske om fortsatt 
drift og organisert nytt styre og gjort de nødvendige tiltak for å holde aktivitet i klubben. TIKs adm. 
foreslår at de får fortsette driften og at vi gjør om vedtaket om nedleggelse. 
 
Vedtak: 
 Harstad Rideklubb får fortsette som idrettslag med medlemskap i Norges idrettsforbund og Norges 
Rytterforbund. 
 
Sak 28/12-14 Søknad til fylkeskommunen på støtte til idrettsformål 2013 
Troms idrettskrets søknad på fylkesmidler til idrettsformål 2013 ble gjennomgått. 
Post 1 (Aktivitetsformål) er uendret i søknadssum.  Post 2 (grunnstønad særkretser), Post 3 
(grunnstønad TIK) er justert opp med ca 3 %. I Post 4 (folkehelsearbeid i idrettsregi) er oppjustert i 
forhold til økt satsing på idrett og skole.  
Total søknadssum er kr.3.440.000,-. 
I tillegg mottar idrettskretsen RUP-midler til Olympiatoppen ved Toppidrett i Troms. 
Vi vil også søke RUP-midler til ”Anleggsløftet for Tromsidretten” i januar 2013. 

 

Vedtak: 

Troms idrettskrets søknad til fylkeskommunen på støtte til idrettsformål 2013 vedtas og sendes med 

de prioriteringer som er vektlagt. 

ORIENTERINGSSAKER 

Sak 29/12-14 Videre arbeid Anleggsplan for Troms 
Det ble gjennomgått og diskutert den videre fremgangen i anleggsarbeidet vårt. 
 

1) Forslag på forberedelse og innhold i regionale møter januar 2013: 
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 Målgruppe for møtene: Idrettsråd, særkretser 

 Møtene gjennomføres: Harstad, Nordkjosbotn, Tromsø 

 Innhold: 

- presentasjon av TIKs anleggsplan ”Anleggsløftet for Tromsidretten”, invitasjon om innspill 

- presentasjon av eksempel på planprosess, bruke TIRs prosess som eksempel 

- presentere en lokal ” case” på planlegging og byggeprosess 

Aktuelle eksempler: Storsteinnes idrettshall, friidrettsbane i Harstad, kunstgressbaner 

2) Søknad på RUP-midler (fylket) til ”Anleggsløftet for Tromsidretten” 

Søknad utarbeides og sendes i januar 2013.  Anleggsplanen vår brukes som 

grunnlagsdokument.  

Utarbeide klare mål, budsjett, fremdriftsplan for prosjektet. 

TIKs egeninnsats innarbeides i finansieringsplan. 

3) Videre arbeid med anleggsplanen ”Anleggsløftet for Tromsidretten” 

- kartlegging av anleggssituasjonen er sendt til idretten, svarfrist 30.11 

- utarbeide 1.utkast av planen ferdig 

- sende planen på høring til IR og SK, svarfrist etter de regionale møtene 

- planlegging og gjennomføring av regionale møter (se punkt 1) 

4) Utvikle TIKs kursmoduler for anlegg (2 moduler, for IL og IR) 

- invitere ressursperson på anlegg fra annen IK til å holde kurs i Troms, der vi inviterer 

aktuelle IL som er i prosess med anleggsbygging, egne aktuelle kursholdere, adm + styret 

- gjennomføres i februar 

 

Sak 30/12-14  Politisk påvirkningsarbeid på fylkesnivå mot Stortingsvalg 2013 

Idrettskretsen vil igangsette idrettspolitisk arbeid rettet mot aktuelle fylkesparti for å fremme 

idrettspolitikk frem mot Stortingsvalget 2013. 

Vi vil planlegge et program der vi arrangerer et idrettspolitisk møte i forbindelse med 

Landsturneringen i fotball og håndball i Tromsø, 6.-8.sept 2013. 

Saken blir tatt opp på neste styremøte. 

REFERAT/INFORMASJONSAKER 

Sak 31/12-14  Hendt siden sist 

Idrettens Barents seminar i Monchegorsk Russland, 25.-28.okt 

- Norge deltok med 20 repr fra Idrettens Barentsutvalg og særidretter. TIK deltok med Jan-Tore 

Skjærvik, Sylvi Ofstad. Kirsti Skog repr NIF. 

Fremgangen i samarbeidet UiT og idretten samt etablering av Idrettshøyskolen 

TIK har i samarbeid med UiT og OLT invitert fem utvalgte idretter til et utvidet samarbeid innen den 

etablerte samarbeidsavtalen mellom UiT og idretten. Det gjennomføres møter i desember og januar. 

Neste styremøte: torsdag 17.januar 2013 kl.16.00 i Tromsø 

Sylvi Ofstad, organisasjonssjef 
referent 


