
Protokoll styremøte Troms idrettskrets 
 

 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 

Møte: Nr.14/2018-19 

Dato / tid: 22.september 2019 

Sted: Harstad 

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

Frafall:   

 

 

BESLUTNINGSSAKER 

Sak 80/18-19  Tildeling Paraidrettsmidler 

Troms idrettskrets har satt av kr. 50.000,- til tiltak rettet mot mennesker med 

funksjonsnedsettelser, og ble lyst ut til idrettslag i fylket før sommeren med søknadsfrist 30. 

august. Totalt kom det inn fire søknader med total søknadssum på kr. 159.500,-. 

Vedtak: Troms idrettskrets tildeler midler til idrettslag med aktivitet innen paraidrett som 

følgende: 

- Tromsø Klatreklubb, kr.15.000 

- Tromsø Cykleklubb, kr.15.000 

- Øverbygd Kickboxingklubb, kr.12.500 

 

Sak 81/18-19  Tildeling Trenerstipend 

Troms idrettskrets har satt av kr. 50.000,- til stipend for trenere, noe som ble lyst ut til 

idrettslag i fylket før sommeren med søknadsfrist 25. august. Totalt kom det inn fire 

søknader med total søknadssum på kr. 112 220,- innenfor første satte frist. På grunn av for 

få søknader, hvor kun to egentlig nådde opp, utvidet vi fristen til 16. september. Vi fikk da 

inn 3 søknader til, slik at total søknadssum ble på kr. 167 220,-. 

Vedtak: Troms idrettskrets tildeler trenerstipend til følgende: 

- Jonas Johansen, fotball, Tromsø IL,  kr.10.000 

- Håkon Østrem, Volleyball, Ballklubb Tromsø, kr.10.000 

- Morten Østrem, volleyball, Ballklubb Tromsø, kr.10.000 

- Solveig Enoksen, judo, Snø Judoklubb, kr.10.000 

- Eirik Haugsnes, langrenn, Team Veidekke NN, kr.10.000 

 



Sak 82/18-19  Høring «Idrettens skal» 

Se NIFs høring på «Idretten skal» som er strategiplanene for «Idretten vil» som er vedtatt på 

idrettstinget2019.  

NIF ber om innspill på konkrete endringsforslag til målene, og indikatorer for å sikre og måle 

resultatoppnåelse. 

Vedtak: Troms idrettskrets sender sitt høringssvar med der vi sier oss enig i de mål som er 

satt, men at indikatorer for måloppnåelse bør presiseres og justeres noe.  

 

Sak 83/18-19  Høring prosess ny idrettsmelding 

Kulturdepartementet planlegger å fremme ny idrettsmelding høsten 2020, og skal behandles 

i Stortinget våren 2021. NIF vil være aktiv i prosessen.  

NIF ber om innspill på hvilke sentrale temaer/utfordringer idrettsmeldingen bør omhandle. 

Vedtak: Troms idrettskrets sender innspill der vi ber om at idrettsmeldingen har fokus på å 

styrke idretten som frivillig bevegelse, styrke rammevilkår for idrettsanlegg, styrke 

idrettsorganisasjonene. 

 

Sak 84/18-19  100 årsfest- program og budsjett  

TIK inviterer til 100-årsfest fredag 25.oktober på Ishavshotellet i Tromsø.  

Nåværende og tidligere ansatte, styrer, komiteledere etc inviteres, samt idrettsråd og 

særkretser/regioner. Festen dekkes av oppsparte fylkesmidler. 

Vedtak: Knut, Inger-Lise og Sebastian utgjør festkomite i lag med orgsjef. De gis ansvar for 

innhold og budsjett for 100 -årsfesten. 

 

Sak 85/18-19  Åpning Tromsøbadet 

Tromsø kommune inviterer til en offisiell åpning av Tromsøbadet lørdag 28.september kl.10-

12. Vi har meldt vår deltakelse og at vi holder en hilsningstale, gjerne i samarbeid med 

Tromsø idrettsråd. 

Forslag til vedtak: Troms IK deltar på åpning av Tromsøbadet med Knut Bjørklund som holder 

en hilsningstale i samarbeid med Tromsø idrettsråd. 

 

ORIENTERINSSSAKER 

Sak 86/18-19  Prosess og saker til ekstraordinært IK-ting 

Innkalling til ekstraord ting og sammenslåingsting er sendt til IR, SK/R, styret etc. 

Interimsstyret har møter 26.9 og 16.10. Saksdokumenter sendes ut 17.oktober. 

Forslag på ny handlingsplan og rammebudsjett behandles også i TIK styre 9.oktober. 



Sak 87/18-19  Ref møte BSCN 

Barents Sports Committee har hatt styremøte i juni (skype) og 13.9 i Tromsø.  

Inger-Lise og Sylvi deltok fra TIK. Sebastian er NIFs representant i styret.  

Sakene var balnt annet: BSCN som økonomisk ansvarlig for Barents Games, evaluering 

BG2019 Murmansk, status for de neste BG i Kajaani, Tromsø, Alta. 

 

Sak 88/18-19  Ref Idrettstinget 2019 

Saken om idrettstingets gjennomføring 2019 og utvikling av idrettens møtearena og 

herunder også fremtidige idrettsting ble diskutert under IK-ledermøtet i Harstad. NIF har 

igangsatt ei tverridrettslig arbeidsgruppe for idrettens møteplasser, Idrettsting og 

valgprosesser.  

 

Sak 89/18-19  Hendt siden sist 

29.8-1.9, Idrettsrådskonferanse Ålesund, Ida Ruiken 

29.8-1.9, Barents Games Murmansk, Inger-Lise, Sebastian, Alf Konrad Wilhelmsen, Britt 

Leandersen 

2.sept, Idrettsdebatten i regi av Tromsø idrettsråd, Inger-Lise, Jonny 

13.sept, styremøte Barents Sports Comittee Norway, Inger-Lise, Sylvi 

14.sept, 50-årsjubiluem Ringvassøy IL, Thomas KN 

20.-22.9, IK-ledermøte Harstad, Knut, Inger-Lise, Nina, Lise, Sylvi 

 

Sylvi Ofstad, ref 


