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Frafall:   

 

BESLUTNINGSSAKER 

 

Sak 93/18-19  Saksdokumenter til ekstraordinært IK ting Troms 

NIF ved advokat Tord Jordet og organisasjonssjef Gro Holstad deltok via skype i starten av møtet der 

de ga en orientering om de beslutninger som er gjort angående sammenslåing av idrettskretser. 

NIF juridisk avd har avklart at Sebastian Henriksen er habil i sak 93 og 94. 

Følgende saker til Troms idrettskrets ekstraordinære IK ting 16.11 ble behandlet og vedtatt: 

Sak 4 Behandle vedtak om sammenslutning av Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets og 

idrettens studieforbund Troms og Finnmark 

Det ble debattert og votert over følgende innstillinger: 

ALTERNATIV 1. 

Troms idrettskrets slås sammen med Finnmark idrettskrets med virkning fra 1.1.2020, der Troms 

idrettskrets org.nr. 971 577 983 beholdes i den nye sammenslåtte idrettskretsen. Sammenslutningen 

omfatter også Idrettens studieforbund i Troms. 

Det knyttes følgende forutsetninger for dette: 

1.FIK tingvedtak fra 2017 om reversering av idrettskretsene dersom Finnmark fylke blir selvstendig 

fylke må oppheves. 

2.Dersom sammenslutningen av fylkene oppheves, og TIK og FIK igjen blir selvstendige 

organisasjoner, skal alle økonomiske verdier som Troms tar med seg inn tilbakeføres. Det være seg 

egenkapital, aksjer i Bardufosstun, og eventuelt andre omsettbare midler. 

3.Mandatfordeling mellom idretten i nåværende Finnmark og Troms geografiske områder må 

avspeile fordelingen av IL og IR i de samme områdene. I dag er dette ca. 2/3 – 1/3 til fordel Troms. 

ALTERNATIV 2. 

Troms idrettskrets ekstraordinære ting utsetter beslutningen om sammenslåing av idrettskretsene til 

etter stortingsvalget i 2021. 

 



I debatten ble følgende avklart angående de skisserte forutsetningene i alternativ 1: 

1.FIK tingvedtak fra 2017 om reversering av idrettskretsene dersom Finnmark fylke blir selvstendig 

fylke må oppheves. 

I FIKs tingvedtak fra 2018 står det følgende: Finnmark idrettskrets ting støtter prosessen for 

sammenslåing av Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets med en plan om felles ekstraordinært 

idrettskretsting i november 2019. Idrettsrådene og særkretser/ regioner i hver av idrettskretsene 

inviteres til innspill i prosessen. Dersom fylkessammenslåingen mellom Troms og Finnmark stoppes, 

vil idrettskretsen bestå som i dag. 

Enighet: Sammenslåing av fylkeskommunene vil bli gjennomført 1.1.2020. FIKs tingvedtak er derfor 

ikke gyldig lengere. 

2.Dersom sammenslutningen av fylkene oppheves, og TIK og FIK igjen blir selvstendige 

organisasjoner, skal alle økonomiske verdier som Troms tar med seg inn tilbakeføres. Det være seg 

egenkapital, aksjer i Bardufosstun, og eventuelt andre omsettbare midler. 

Enighet: Denne omformuleres og foreslås inn i vedtak for både Troms IKs ting og Finnmark IKs ting, 

samt sammenslutningstinget. 

3.Mandatfordeling mellom idretten i nåværende Finnmark og Troms geografiske områder må 

avspeile fordelingen av IL og IR i de samme områdene. I dag er dette ca. 2/3 – 1/3 til fordel Troms. 

Enighet: Saken utarbeides som forslag for interimsstyret, og skal behandles i sammenslutningstinget 

17.11 

Votering: 

Alternativ 1 

Troms idrettskrets slås sammen med Finnmark idrettskrets med virkning fra 1.1.2020, der Troms 

idrettskrets organisasjonsnummer 971 577 983 beholdes i den sammenslåtte idrettskretsen. 

Sammenslutningen omfatter også Idrettens studieforbund Troms. 

Dersom sammenslutningen av fylkeskommunene reverseres i løpet av neste stortingsperiode og 

Troms IK og Finnmark IK igjen blir selvstendige organisasjoner, skal de eiendeler og egenkapital 

tilbakeføres slik det ble tatt med inn i sammenslutningen. Det vil si at eiendommer som aksjer i 

Bardufosstun AS og Idrettens Hus Lakselv tilbakeføres til hhv Troms IK og Finnmark IK. Egenkapital 

tilbakeføres forholdsmessig slik den ble tatt med inn i sammenslutningen. 

Enstemmig vedtatt. 

Alternativ 2: 

Troms idrettskrets ekstraordinære ting utsetter beslutningen om sammenslåing av idrettskretsene til 

etter stortingsvalget i 2021. 

Avstemming om Troms IK skal ha med begge alternative forslag til innstilling. 

2 stemmer for og 5 stemmer imot. Forslaget falt. 

 

Sak 5, 6 og 7 Behandle årsberetninger, regnskap, eiendeler og egenkapital 

Vedtak: Troms IK legger frem årsberetninger, årsregnskap, økonomiske beretninger og presisering av 

egenkapital med innstilling om å vedta disse.  



Sak 94/18-19  Saksdokumenter til ekstraordinært IK ting, sammenslutning 

Følgende saker til sammenslutningstinget 17.11 ble behandlet og vedtatt som innstilling til 

interimsstyret: 

Sak 4 Behandle vedtak om etablering av Troms og Finnmark idrettskrets 

Vedtak: Troms IK foreslår likelydende innstilling som for Troms IK ekstraordinære ting i sak 4. 

 

Sak 5 Behandle vedtak om ny lov for Troms og Finnmark idrettskrets herunder 

representasjonsfordeling på idrettskretsting 

Interimsstyret har i sin innstilling til forslag på representasjonsfordeling følgende: 

- 75 representanter fra alle idrettsråd og også idrettslag i kommuner uten idrettsråd 

- 75 representanter fra særkretser, regioner og særforbund uten organisasjonsledd regionalt 

Troms IK styre ønsker å legge frem følgende forslag: 

- 40 representanter fra idrettsråd, fordelt etter antall medlemmer i 7 soner.  

- 40 representanter fra særkretser og regioner 

Våre argumenter for en tingforsamling på 80 delegater: 

 - det blir mer forutsigbar tingforsamling med færre deltakere 

- kostnadene blir lavere 

- idrettsrådsarbeid i soner blir mer aktualisert 

 

Vedtak: Forslag på ny representasjonsfordeling med totalt 80 representanter fra idrettsråd og 

særkretser/regioner utarbeides ferdig og legges frem for interimsstyret. 

 

Sak 6 – 10 

Vedtak: Troms IK er enige med interimsstyrets innstillinger til vedtak. 

 

Sylvi Ofstad, ref 


