
Protokoll styremøte Troms idrettskrets 
 

 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 

Møte: Nr.11/2018-19 

Dato / tid: 29.april 2019 

Sted: Bardufosstun 

deltatt: Knut Bjørklund, Jonny Ternlind (tlf), Inge Lise Brones, Lise Hagensen Nytrøen, 
Nina Murberg, Sebastian Henriksen, Jan-Harald Jansen 

 

BESLUTNINGSSAKER 

Sak 61/18-19  Tildeling fra Troms fylkeskommune og Budsjett OLT NN 2019 

TIK fikk følgende tildeling fra Troms fylkeskommune 2019: 

-Tilskudd til særidretten, kr.1.750.000 (+kr.90.000 til utøverstipend som TFK tildeler) 

(grunnstønad, akt.midler, trenerstipend, idrettshelga, tilskudd paraidrett) 

-Tilskudd til Troms IK, kr.1.000.000 

-Tilskudd Aktiv på Dagtid, kr.200.000 

-Tilskudd inkludering og aktivitetsguide i regi av idrettsråd, kr.100.000 + kr.400.000 i 

forhåndstildeling des2018 

- Tilskudd til OLT NN, kr.300.000. I tillegg foreslår fylkeskommunen at idrettskretsen benytter 

kr.150.000 av fondsmidler innen aktivitetsmidler. 

Vedtak: Troms IK disponerer kr.150.000 av ubrukte fondsmidler for aktivitet til Olympiatoppen Nords 

budsjett 2019. Budsjettet for OLT NN 2019 vedtas med totale kostnader på kr.5.510.000 

 

Sak 62/18-19 Forslag tiltak og søknad på prosjektmidler til å stimulere arbeidet 

med bedre kjønnsbalanse i SF/IK 

NIF har lyst ut midler til arbeid med å bedre kjønnsbalansen for lederroller i norsk idrett. 

Vedtak: TIK søker kr.20.000 fra NIFs utlyste midler til tiltak for å stimulere til bedre kjønnsbalanse 

idretten. 

Sak 63/18-19 Kandidater til BSCN 

Valgkomiteen til BSCN har satt frist til 1.mai for å spille inn kandidater til styret i BSCN. 

Vedtak: Troms IK foreslår Inger-Lise Brones til styret i Barents Sports Committee Norway. 

Troms IK vil sende lovforslag til BSCN på altererende valgordning der styremedlemmene velges for 2 

år, og der halve styret er på valg hvert år. 

Vi vil også foreslå at minst 2 av styremedlemmene skal representeres av styremedlemmer i 

idrettskretsene som er eier av foreningen BSCN. 

 



 

Sak 64/18-19 Troms IKs representanter til årsmøte i Barents SCN 

TIK kan stille med 2 kandidater (begge kjønn) med stemmerett til årsmøtet i BSCN. Årsmøtet 

avholdes i Tromsø 12.juni kl.14-17. Frist for påmelding er 12.mai. Vi bør melde på 2 vararepr. 

Vedtak: TIK stiller med Inger-Lise Brones og Jonny Ternlind som representanter til årsmøtet i BSCN. 

Nina Murberg og Jan-Harald Jansen er vararepresentanter. 

 

Sak 65/18-19 Opphør av Troms IKs administrasjon av TRSO samt gjeldsbrev mellom 

TIK og TRSO 

TRSO skal gjennomføre årsmøte 15.mai med valg av nytt styre, og ta over egen drift. Troms IKs 

administrasjon av TRSO opphører etter årsmøtets slutt. 

Saldo for kostnader benyttet til administrasjon av TRSO var kr.117.669 pr.31.12.18 

I 2019 er det påløpte kostnader på kr.64.686. Sum kostnader er da på kr.182.355 

TIK har tidligere vedtatt at våre kostnader for adm av TRSO skal tilbakebetales av TRSO, fordelt over 2 

år. Foruten de påløpte kostnadene som er regnskapsført, har TIK utført mange timers arbeidsinnsats 

for TRSO, både i styret og administrativ, blant annet med daglige ledelse av TRSO i perioden februar-

mai. 

Vedtak: Tromsø Ryttersportsklubb (TRSO) avholder ordinært årsmøte 15.mai med valg av eget styre. 

Troms idrettskrets administrasjon av TRSO opphører når årsmøtet er gjennomført.  

Troms IK inngår en gjeldsavtale med interimsstyret for TRSO på kr.182.355 som skal betales i løpet av 

2020-2021 med 2 like rater. 

 

ORIENTERINSSSAKER 

Sak 66/18-19  Gjennomgang av saker til Idrettstinget 2019 

Saker til idrettstinget ble presentert og til dels gjennomgått. 

Sakene blir gjennomgått på idrettskretsledermøtet 3.-4.mai på Gardermoen. 

Sakene gjennomgås videre på neste styremøte, mandag 20.mai kl.20:00, skypemøte. 

Sak 67/18-19  Hendt siden sist 

- 18.3, interimsstyremøte TIK-FIK, Knut, Jonny, Sylvi 
- 19.3, styremøte Bardufosstun AS, Knut, Sylvi 
- 19.3, Årsmøte Lenvik IR, Nina, Sylvi 
- 27.3, Årsmøte Harstad IR, Knut, Magnus 
- 2.4, møte Troms fylkeskommune ang Barents Summer Games 2021, Inger-Lise, Sylvi, Magnus 
- 15.4, Årsmøte Tranøy IR, Thomas 
- 25.4, møte TIK kontrollkomite, Sylvi 
- 25.4, Årsmøte tromsø IR, Jonny, Øivind, Magnus 
- 26.4, ansatt ny adm leder Barents SC 
- 27.4, 100-årsfest Kvæfjord idrettslag, Knut 

 

Sylvi Ofstad, ref 


