
Protokoll styremøte Troms idrettskrets 
 

 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 

Møte: Nr.5/2018-19 

Dato / tid: 4.november 2018, kl.10:30-11:30 

Sted: Hammerfest 

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

Forfall:  

 

 

BESLUTNINGSSAKER 

Sak 34/18-20  Forslag ny anleggspolitikk, høring fra NIF 

NIF har utarbeidet forslag på ny anleggspolitisk plan, som er sendt på høring i organisasjonen. 
Forslaget skisserer en tydelig oppgave- og rollefordeling for organisasjonsleddene i anleggsarbeidet i 
norsk idrett. Forslaget innebærer også en tydelig dreining på hvordan NIF ser for seg disponering av 
spillemidlene.  
Idrettskretsenes oppgave og rolle i forslaget sammenfaller godt med hvordan Troms IK arbeider med 
anleggsområdet, både i administrasjonen og i anleggsutvalget vårt. 

Vi anser forslaget på ny anleggspolitikk som så viktig for idretten at vi inviterer til et åpnet møte for å 
presentere og debattere planen med idretten i Troms. 

Vedtak: Forslag på ny anleggspolitisk plan for norsk idrett sendes på høring til særkretser og 
idrettsråd. Vi inviterer til et åpnet møte 28.november i Tromsø for en presentasjon og debatt. 
Særkretser og idrettsråd kan sende sine innspill til troms IK innen 7. desember. 

 

Sak 35/18-20  Barents Summer Games 2021 

Saken om muligheter for å arrangere Barents Summer Games i Tromsø i 2021 ble behandlet på 
styremøtet 13.9. 
På Idrettshelga ble det gjennomført et gruppemøte med sak om vurdering BSG 2021 i Tromsø. 
Det er i etterkant sendt ut forespørsel til aktuelle idrettslag og særkretser om de er positive til å være 
medarrangør i BSG 2021. 

Det er nødvendig å gjennomføre møter med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune for å 
forespørre om støtte for planlegging og gjennomføring av BSG 2021. Vi vil også involvere Visit 
Tromsø som samarbeidspart, i hht til vår start på et samarbeidene arrangementsnettverk. 

 

Vedtak: TIK gjennomfører prosess med idrettslag og særkretser/regioner som er forespurt som 
medarrangør til BSG 2021, og forespør Tromsø kommune og Troms fylkeskommune for 



rammebetingelser til planlegging og gjennomføring av BSG 2021. Vi informerer og etter hvert 
involverer Finnmark fylkeskommune i saken. 

 

Sak 36/18-20  Aktivitetsmidler til særidrett, fordelingsmodell 

TIK har i dag en tildelingsmodell for grunnstønad og aktivitetsmidler til særidretten, på til sammen 
kr.1.600.000. Tildelingsmodellen klar for modernisering. Planen har vært å beholde denne ut 2019, 
da vi likevel må endre dette fra 2020 i forbindelse med sammenslåing av TIK-FIK. 
Adm opplever likevel at både søknadsprosedyrer og behandlingsmetoden er utfordrende og 
tidkrevende. Vi vil derfor foreslå en forenkling for 2019, med begrunnelse at det også kan være en 
prøvemodell for fremtiden. 

Som hovedprinsipp foreslår vi følgende fordelingsmodell: 

Grunnstønad og aktivitetsmidler slås sammen til en pott, fordels etter følgende: 

- Et tilskuddsbeløp som fordeles på størrelsen på idretten (antall IL + antall aktive medlemmer) 

- Et tilskuddsbeløp som fordeles på gjennomført og planlagt aktivitet for hele året. 
Søknaden gjøres i medio oktober. SK/R har da oversikt over de aktiviteter som er 
gjennomført og hva som er planlagt for resten av året. Samme type aktiviteter gjelder som 
for nåværende ordning. Satser forenkles. 

Vedtak: Adm utarbeider forslag til ny fordeling av grunnstønad og aktivitetsmidler til neste 
styremøte. 

 

ORIENTERINGSSAKER 

Sak 37/18-20  Orientering fra interimsstyret TIK-FIK 

Orientering om interimsstyrets arbeid ble gitt. 

Sak 38/18-20  Orientering prosess høringer modernisering 

Moderniseringsprosessen og forslag til ny organisering av norsk idrett ble gjennomgått i fellesskap i 
NNI-møtet. Interimsstyret TIK-FIK har lagt en plan for høringsmøter med idretten i Troms og 
Finnmark, med møter i Vadsø (12.11), Tromsø (13.11), Bardufoss (14.11), Harstad (15.11), Alta 
(21.11), Lakselv (22.11). 

I høringsmøtene presenteres både Moderniseringssaken og sammenslåing av TIK og FIK. Vi legger 
opp til workshop og innspill på møtene, samt mulighet for skriftlig innspill. TIK behandler saken om 
modernisering på styremøtet 5.desember. 

 

Sak 39/18-20  Hendt siden sist 

• 17.9, interimsstyremøte TIK-FIK, Knut, Jonny, Sylvi 

• 1.10, åpning nye Bardufosstun + styremøte BT, Knut, Sylvi, Lise 

• 2.10, møte i anleggskomiteen, Knut, Inger Lise, Sylvi, Magnus 

• 19.-20.10, Idrettshelga, alle 

• 22.10, møte Tromsø kommune, Idrettscampus, Sebastian, Sylvi 



• 25.10, møte interimsstyre TIK-FIK, Knut, Jonny, Sylvi 

• 29.10, møte Stortingsrepr Troms, Knut, Sylvi 
 

 

 

Sylvi Ofstad, ref 


