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Protokoll styremøte Troms idrettskrets 
 

 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 

Møte: Nr.2/2016-18 

Dato / tid: 20.juni 2016 

Sted: Telefon-møte 

Tilstede: Knut Bjørklund, Jonny Ternlind, Jan-Harald Jansen, Nina Murberg, Frank 
Hermansen, Hilde Lilleng, Sebastian Henriksen  

Forfall: Elisabeth Rognli, Hege Lynum Pedersen 
 

BESLUTNINGSSAKER 

Sak 12/16-18   Høring NIFs utviklingsplaner 

Det Idrettspolitiske Dokument (IpD) for norsk idrett ble vedtatt på NIFs idrettsting i juni 2015 for 
perioden 2015-2019. NIF har nå utarbeidet utviklingsplaner for følgende områder: 1) Barne- og 
ungdomsidrett, 2) Voksenidrett, 3) Organisasjonsutvikling, 4) Idrett for mennesker med 
funksjonsnedsettelse. Utviklingsplanenes hensikt skal være å konkretisere tiltak for at norsk idrett 
skal nå målene i IpD, og klargjøre arbeids- og ansvarsfordeling for NIF- særforbund og idrettskretser. 

NIF har sendt de fire første utviklingspalene på høring hos særforbund og idrettskretser etter at de 
har vært gjennom en utviklingsprosess administrativt i NIF og der IK og SF har vært delaktig. 

Troms idrettskrets mener generelt at planene bør bli enda mer tydelig på konkrete tiltak som skal 
implementeres i idrettslagene og på ansvarfordelingen i de ulike organisasjonsleddene i norsk idrett. 

Vedtak: Troms idrettskrets sender sitt høringssvar på NIFs forslag på de fire utviklingsplaner. 

 

Sak 13/16-18  Innføring av flyseteavgift og konsekvenser for idretten 

TIK har fått en del spørsmål om flyseteavgiften. TIK ser det som sin oppgave å få belyst hva 

konsekvensene av den nye avgiften vil bli for idrettslagene. 

Flyseteavgiften ble innført i Norge 1 juni 2016. Dette betyr at hver eneste flybillett koster 80 kr mer 

pr person. Er denne personen transitt eller transferpassasjer er beløpet det samme når du reiser med 

selskap som samarbeider. Må du bytte fra SAS til Norwegian må passasjeren ut med nye 80 kr. Til 

sammen 160 kr.  

Troms idrettskrets vil arbeide overfor Norges idrettsforbund og sentrale politiske myndigheter for at 

idretten og den øvrige frivilligheten på en eller annen måte, enten kan fritas for avgiften, eller at 

avgiften kan bli refundert.  
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TIK vil derfor gjøre en undersøkelse blant et utvalg av våre idrettslag om hvilke økonomiske 

konsekvenser den innførte flyseteavgiften får for de. 

Vedtak: Troms idrettskrets gjør en undersøkelse på økonomiske konsekvenser av flyseteavgiften for et 
utvalg av våre idrettslag. Vi oppfordrer de andre nordnorske idrettskretsene å gjøre det samme. 

 
 
Sylvi Ofstad, organisasjonssjef 
referent 
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