
Protokoll styremøte Troms idrettskrets 
 

 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 

Møte: Nr.12/2018-19 

Dato / tid: 24.juni 2019 

Sted: Skype 

deltatt: Knut Bjørklund, Jonny Ternlind, Inge Lise Brones, Nina Murberg, Sebastian 
Henriksen, Jan-Harald Jansen 

Frafall:  Lise Hagensen Nytrøen 

 

BESLUTNINGSSAKER 

Sak 68/18-19  Tildeling fra idrettskretsens anleggsfond  

Anleggsutvalget i Troms idrettskrets har våren 2019 behandlet innkomne søknader til Anleggsfondet. 

Anleggsfondet finansieres av SpareBank1 Nord-Norge gjennom Samfunnsløftet, med en tildeling på 

kr 3.000.000 over tre år. Det tas sikte på å fordele dette beløpet jevnt ut over de tre årene. 

I 2019 har idrettskretsen mottatt 16 søknader med en samlet sum i søkte midler på kr 2.975.000. 

Samtlige 16 søknader er vurdert opp mot kriteriene for tildeling, samt fulgt opp av anleggskonsulent i 

TIK i behandlingsperioden. I innstillingen til tildeling som ble behandlet i Anleggsutvalget 12.juni 

2019, foreslås tildeling til 8 søknader, med følgende fordeling: 

Anleggsutvalget innstiller kr 200.000 som kan søkes på senere i 2019, da en ser at flere gode 

prosjekter eller nye prosjekter kan være i posisjon til å søke ved senere anledning, samt at to 

tildelinger i året muliggjør støtte av søknader som trenger små justeringer for å være i posisjon til 

tildeling. 

Vedtak: 

Troms idrettskrets tildeler midler fra anleggsfondet 2019 slik: 

Troms Fotballkrets, kr.80.000 

Harstad Alpinklubb, kr.110.000 

Arktisk arena AS (3 skiklubber i Tromsø), kr.100.000 

TUIL ski Tromsdalen, kr.150.000 

Tromsø Havpadleklubb, kr.60.000 

Kvaløysletta Skilag, kr.50.000 

Hinnøy Golfklubb, kr.100.000 

Tromsø Skøyteklubb, kr.150.000 

 

Sak 69/18-19  Regnskapsrapport 

Vedtak: saken utsettes til neste styremøte. 



Sak 70/18-19  Kommune- og fylkestingsvalg 2019 

Idrettskretser og NIF har utarbeidet «Verktøykasse NIF kommune- og fylkestingsvalg 2019» som har 

følgende utvalgte fanesaker: 

1) Flere og bedre idrettsanlegg 

2) Flere i aktivitet 

3) Større frivillighet og fellesskap 

I verktøykassa er det mange gode forslag til aktiviteter i forbindelse med valget. 

Mye av dette er rettet mot kommunene. 

Overfor fylkespartiene har vi som idrettskrets gjort et arbeid for å få idrett inn i programmene. 

Interimsstyret og orgsjef jobber nå med den nye fylkeskommunen for best mulig rammevilkår for 

idretten. 

Verktøykassen er sendt til idrettsråd, med tilbud om idrettskretsens samarbeid i valgkampen. 

Vedtak:  

Idrettskretsen tilbyr idrettsrådene et samarbeid for å fremme idrettens fanesaker foran 

kommunevalget 2019. 

Styret utarbeider en tiltaksplan frem mote valget, ansvar: Sebastian og Inger-Lise. Vi har spesielt 

fokus på offentlige kostnader/gebyrer som idretten har i anleggsplanlegging, ansvar: Knut. 

 

Sak 71/18-19  Møteplan høst 2019 

14.august: Åpning av Arctic Race i Svolvær, Knut og Sylvi deltar. 

28.august: styremøte på Bardufosstun 

20.-21.september: IK -ledermøte Harstad – styret deltar 

9.oktober: styremøte 

25.-26.oktober: Idrettshelga «Økonomi som barriere», samarbeid med særkretser 

16.-17.november: Ekstraordinært IK-ting/konstituerende IK ting 

Vedtak: Møteplan høst 2019 vedtas. Det kan bli ekstra styremøter pr tlf/skype. 

 

ORIENTERINSSSAKER 

Sak 72/18-19  Hendt siden sist 

3.-4.mai – IK ledermøte Gardermoen – Knut, Sylvi 

14.mai – seminar i samarbeid med Tromsø idrettsråd 

15.mai – årsmøte TRSO – Knut, Sylvi, Thomas 

24.-26.mai – Idrettstinget Lillehammer – Knut, Lise, Sebastian, Astrid Strandbu, Jan-Harald, Sylvi 

12.juni – styremøte og generalforsamling Bardufosstun AS, Knut, Sylvi 

12.juni – årsmøte Barents Sports Committee Norway – Inger-Lise, Jonny, Sebastian, Sylvi, Magnus 

 

Sylvi Ofstad, ref 


