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Protokoll styremøte Troms idrettskrets 
 

 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 

Møte: Nr.8/2012-14 

Dato / tid: 24.april 2013 

Sted: Bardufosstun 

Tilstede: Knut Bjørklund, Kirsti Skog, Hanne-Karine Holstad, Johanne 

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

Øvergaard, Håvard Lium, Robert Olsvik (i 2 saker) 

Forfall: Mona Fagerland 

 

Sakliste: 
Sak 47/12-14 Avtale med NIF ang salg/overtakelse av Bardufosstun 
Sak 48/12-14 Plan for TIKs arbeid med Stortingsvalget 2013 
Sak 49/12-14 Innspill til OLT-rapport 
Sak 50/12-14 Økonomisk grunnlag for OLT nord i fremtiden 
Sak 51/12-14  Søknad på RUP-midler til «Anleggsløftet for Tromsidretten», prioriteringer 
Sak 52/12-14 Spillemidler til anlegg i Troms 

Sak 53/12-14 Informasjon om Landsturneringen 

Sak 54/12-14 Informasjon om idrettsaktiviteter for FH 

Sak 55/12-14 Status for TIKs aktiviteter 

Sak 56/12-14     Orientering om UiTs Idrettshøyskole og samarbeid med idretten 

Sak 57/12-14 Saker på IK-ledermøtet 

Sak 58/12-14 Status for BWG 2014 
Sak 59/12-14  Hendt siden sist 
 

BESLUTNINGSSAKER 

Sak 47/12-14 Avtale med NIF ang salg/overtakelse av Bardufosstun 
 
Saken om salg av Idrettens Hus Bardufoss til NIF er vedtatt på idrettskretstinget i april 2012, 
der styret i TIK ble gitt fullmakt til å fullføre en avtale. 
Saken har ved flere anledninger vært drøftet med generalsekretær i NIF, og på det grunnlag 
er det utarbeidet er forslag om avtale.  
Avtalens innhold går i korte trekk ut på at TIK selger IH Bardufoss for kr.100.000 til NIF 
med klausul om at NIF videreutvikler lokalene til å inngå i idrettssenteret for å gi et godt 
tilbud til idretten i Troms og landsdelen for øvrig. Det er også lagt en klausul om betaling til 
TIK ved ev. videresalg. 
 
Vedtak: Styreleder gis fullmakt til å inngå avtale med NIF for salg av Idrettens Hus 
Bardufoss. Avtaleutkastet legges til grunn. 
 
Sak 48/12-14 Plan for TIKs arbeid med Same- og Stortingsvalget 2013 
 
Idrettskretsene arbeider med å fremme idrettens fanesaker frem mot Same- og 
Stortingsvalget 2013. TIK vil jobbe etter NIFs forslag og felles plan for de sentrale sakene, 
samt også fremme våre lokale saker. 
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De sentrale sakene er: 
1. At det må bygges flere  anlegg nå 
2. At den organiserte idretten må få et forpliktene idrettsløft 
3. Alle skoleelever må få én time fysisk aktivitet hver dag 
 
Vedtak: TIKs styre vil fremme idrettens sentrale saker og egne saker for Tromsidretten 
overfor stortingskandidater fra Troms. TIKs plan for arbeidet følges opp av styret og 
administrasjonen. Vi legger opp til en aktivitetsdag 24.august med anlegg som tema. 
  
Sak 49/12-14 Innspill til OLT-rapport 

NIF igangsatte et utvalg, Tvedt-utvalget, for å vurdere Olympiatoppens arbeid og fremtid.  
Utvalget har utarbeidet en rapport «Den norske toppidrettsmodellen – norsk toppidrett frem 
mot 2022». Troms IK har gitt innspill til utvalget både skriftlig og muntlig. Vårt budskap har 
vært å styrke OLT regionalt. Rapporten peker på styrking av OLT regionalt som en av 
hovedpunktene.  
NIF har gitt mulighet til innspill på rapporten før den behandles i idrettsstyret. Frist for 
innspill er 13.mai. 
 
Vedtak: Styreleder og org.sjef utarbeider en uttalelse. Vi understreker nødvendigheten av å 
styrke OLT regionalt. Vi stiller samtidig spørsmål ved utvalgets forslag av OLT regionalt 
skal organiseres under NIF utviklingsavdeling. 
 
Sak 50/12-14 Økonomisk grunnlag for OLT nord i fremtiden 

OLT nord får i dag et tilskudd fra OLT sentralt på kr.870.000 pr år. 

I tillegg har TIK sørget for lokale midler til prosjektet «Toppidrett i Troms» på til sammen 
kr.550.000 pr år (i realiteten inngår prosjektet som en ordinær virksomhet i OLT nord, men 
et prosjekt ga oss mulighet til å søke RUP-midler). Prosjektmidlene varer til og med 2014. 
Midlene gis slik: fylkeskommunen 350’, Tromsø kommune 50’, Troms Kraft 100’, TIK 50’. 
Da prosjektet «Toppidrett i Troms» ikke kan videreføres med samme type midler fra fylket 
(RUP), må vi begynne nå å legge en plan for økonomien for 2015 og fremover. 

Det er ønskelig at de tre nordnorske idrettskretsene i samarbeid gjør ett felles fremstøt 
overfor de tre NN fylkeskommunene og aktuelle næringsliv om et fremtidig bidrag til OLTs 
virksomhet i landsdelen. Vårt forslag er å invitere politikere og næringsliv til et møte med 
toppidrett i nord/OLTs virksomhet som tema, og hvordan vi i fellesskap kan bidra til et 
økonomisk godt grunnlag. 

Vedtak: Troms IK tar initiativ til å arrangere et møte med fylkespolitikere og næringsliv 
høsten 2013 for å presentere OLT NN og sette fokus på regionalt bidrag i fremtiden. 
Program lages i samarbeid med OLT NN. Styreleder og nestleder fra TIK deltar. 
Nordland IK og Finnmark IK oppfordres til å delta. 
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Sak 51/12-14  Søknad på RUP-midler til «Anleggsløftet for Tromsidretten», 
prioriteringer 
 
Troms idrettskrets har sendt søknad på RUP-midler til anleggsarbeidet «Anleggsløftet for 
Tromsidretten».  Ref tidligere sak. Det er gjennomført samtaler og møte med fylkesråder. 
Søknaden er spisset mer mot større anlegg og prosjektets støtte til fremdrift i slike prosjekt. 
Det er viktig for idrettskretsen og vise handling som kan føre til resultat, dvs kunne bidra i 
aktuelle anleggsprosjekt som kommer inn i kategorien «større anlegg» parallelt med 
søknadsprosessen. 
Anlegg i denne kategorien som har igangsatt forprosjekt og som det jobbes med finansiering 
på er Barents Skistadion i Tromsø, i regi av Tromsø Skiklubb langrenn og Tromsø 
Skiskytterlag. Prosjektet støttes av skiforbundet og skiskytterforbundet. Dette er et anlegg 
som vil kunne bli tildelt større idrettsarrangement, både nasjonale og internasjonale. 
Tromsø kommune har også vedtatt å støtte utbyggingen av Barents Skistadion. 
 
Vedtak: Troms idrettskrets inngår samarbeid med Tromsø idrettsråd i fortsettelsen av 
arbeidet med «Anleggsløftet for Tromsidretten». Engasjementet i prosjektet er avhengig av 
tildelte midler. TIK har forpliktet seg til å bidra med kr.300.000 fordelt på tre år i følge 
søknaden. 
Prioriteringen av innsatsen og støtte fokuseres på større anlegg, og da særskilt prosjekt 
som er igangsatt og har sin støtte i aktuelle særforbund. Barents Skistadion Tromsø 
prioriteres. 50-meters svømmeanlegg i Tromsø er tidligere prioritert av idrettskretstinget. 
Prosjektet er igangsatt av Tromsø kommune. TIK vil fortsatt følge opp denne 
prioriteringen. 
 
Sak 52/12-14 Spillemidler til anlegg i Troms 
Troms har mottatt totalt  kr.31.013.000 til spillemidler til anlegg. Det er en økning på ca 6 
millioner fra de siste årene.  
Idrettskretsen får anledning med å komme med sine innspill til fylket hvordan årets midler 
skal fordeles på søknadene. Vi er invitert på møte med fylket torsdag 2.mai kl.13.00 

Forslag til vedtak: Orgsjef og Johanne Størkersen deltar  på møtet.  
TIK bør ivareta at det er bredde i de anlegg som får tildeling av årets midler. 

 
ORIENTERINGSSAKER 
 
Sak 53/12-14 Informasjon om Landsturneringen 

Robert Olsvik og Hanne-Karine orienterte om status for planleggingen. Det vil bli ansatt en 
medarbeider. Det er planer om en konferanse på fredag med fokus på 
ledsager/støttekontaktordningen.  

Sak 54/12-14 Informasjon om idrettsaktiviteter for FH 

Robert Olsvik orienterte om planlagte tiltak i Troms for resten av 2013: 
- «Grenseløse dager», fokus på samarbeid med NAV for rekruttering av FH, nov 
- Aktivitetsdag under Idrettshelga, fokus på rekruttering 
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- fokus på idrettspolitisk sak: oppheving av 26-årsregelen for tildeling av idrettsutstyr til FH 
 

Sak 55/12-14Status for TIKs aktiviteter: 

Presentasjon om status for: Ildsjelprosjektet, ApD, Idrett&Skole, Ungdomssatsingen, 
Idrettshelga 

 

Sak 56/12-14 Orientering om UiTs Idrettshøyskole og samarbeid med idretten 

Presentasjon av etableringen av Idrettshøyskole i Nord, som har oppstart 1.august 2013. Det 
blir campus både i Alta og i Tromsø.  

Idrettshøyskolen i Nord vil ha en egen nordområdeprofil og en sterk forankring og 
praksisnærhet til idretten. 

TIK, OLT og UiT har hatt møter med 5 utvalgte særidretter som er invitert til et utvidet 
samarbeid. 

 

Sak 57/12-14 Saker på IK-ledermøtet 

Styreleder orienterte om sakene på programmet. 

 

Sak 58/12-14  Status for BWG 2014 

Orgsjef orienterer om fremgangen i prosjektet og avtale som er inngått med Rune Kufaas som 
prosjektleder. Saken blir tatt opp i Idrettens Barentsutvalg fredag 26.april. 

 

REFERAT/INFORMASJONSAKER 

Sak 59/12-14  Hendt siden sist 

- Jan-Tore Skjærviks begravelse 25.mars. Styret, orgsjef og generalsekr i NIF deltok 

- møte med gen.sek NIF ang salg av IH Bardufoss, 25.mars 

- møte med Arctic Race of  Norway og ASO, 3.april i Bodø 

 

Sylvi Ofstad, organisasjonssjef 
referent 


