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Troms idrettskrets ting 2018

Lørdag 21.april

Bardufosstun
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Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representantene

Sak 2: Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

Sak 3: Velge dirigent, referent, redaksjonskomite, tellekorps samt to representanter til å
underskrive protokollen

Sak 4: Behandle Troms idrettskrets beretninger og regnskap 2016 og 2017

Sak 5: Behandle Troms idrettskrets Strategiplan og langtidsbudsjett

Sak 6: Behandle innkomne forslag

A) Troms idrettskrets som deleier i Bardufosstun AS

B) Idrettscampus Tromsø

C) Sammenslåing Troms IK og Finnmark IK

D) Fremtidig finansiering av Olympiatoppen Nord

Sak 7: Engasjere statsautorisert revisor
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SAKSBEHANDLING

Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representantene

Sak 2: Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

1.Tinget ledes av de valgte dirigentene. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet.

2. Protokollen føres av de valgte sekretærer som fordeler arbeidet seg imellom.

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.

Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til:

5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.

Det kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere.

4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.

5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med

idrettslagets/organisasjonens og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på

saklisten.

Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller

saken er tatt opp til votering.

6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke

stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.

7. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall

stemmer for og imot

Sak 3: Velge dirigent, referent, redaksjonskomite, tellekorps samt to representanter til å

underskrive protokollen

2 dirigenter, 2 sekretærer, 2 representanter til å underskrive protokollen, redaksjonskomite,

tellekorps.

Sak 4: Behandle Troms idrettskrets beretninger og regnskap 2016 og 2017

Viser til saksdokumenter:

- Årsberetning 2016

- Årsberetning 2017

- Regnskap 2016

- Kontrollkomiteens beretning 2016

- Revisors beretning 2016

- Regnskap 2017

- Kontrollkomiteens beretning 2017

- Revisors beretning 2017

Styrets innstilling til vedtak:

Fremlagt årsberetninger, regnskap og økonomiske beretninger for 2016-2017 godkjennes.
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Sak 5: Behandle Troms idrettskrets Strategiplan og langtidsbudsjett

Viser til saksdokumenter:
- Troms idrettskrets Strategiplan 2018-2020
- Troms idrettskrets langtidsbudsjett 2018-2020

Styrets innstilling til vedtak: Fremlagte Strategiplan og langtidsbudsjett 2018-2020 vedtas.

Sak 6: Behandle innkomne forslag

A) Troms idrettskrets som deleier i Bardufosstun AS
Viser til saksdokument.

Styrets innstilling til vedtak:
Troms idrettskrets ting støtter opp om videreutviklingen av Bardufosstun idrettssenter og ber
TIK involvere idretten i nord i en eventuell fremtidig endret eierstruktur med større regionalt
eierskap.

B) Idrettscampus Tromsø

Viser til saksdokument.

Styrets innstilling til vedtak:

ldrettskretstinget støtter planene for etalering av ldrettscampus Tromsø.
Troms idrettskrets søker om prosjektfinansiering av Idrettscampus Tromsø. Det
inngås samarbeid med idrettsaktørene og andre aktuelle medaktører i prosjektet.

C) Sammenslåing Troms IK og Finnmark IK

Viser til saksdokument.

Styrets innstilling til vedtak:
Troms 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.

D) Fremtidig finansiering av Olympiatoppen Nord

Viser til saksdokument.

Styrets innstilling til vedtak:
ldrettskretstinget synes det arbeidet som OLT Nord utfører er viktig for idretten i Troms.
Troms idrettskrets søker om forlengelse av prosjektfinansiering for OLT Nord i 2019, som en
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overgangsordning på grunn av sammenslåing med Finnmark idrettskrets fra 2020.

Interimsstyret for TIK-FIK innarbeider tilskudd til OLT Nord som en del av tilskuddet fra den

nye fylkeskommunen til idretten, med klar ambisjon om å øke det totale tilskuddet.

Sak 7: Engasjere statsautorisert revisor

Nåværende revisor Jan Erik Klausen har takket ja til en ny periode som revisor for Troms idrettskrets.

Styrets innstilling til vedtak:

Jan Erik Klausen engasjeres som revisor for Troms idrettskrets for perioden 2018-2020.

Sak 8: Valg

Det skal velges:

A) Styre som består av:

Leder, nestleder, 5 styremedlemmer, 2 varamedlemmer, hhv 1. og 2.varamedlem

B) Kontrollkomite som består av:

Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

C) Hederstegnkomite som består av:

Leder, 2 medlemmer med 1 varamedlem

D) Valgkomite som består av:

Leder, 2 medlemmer med 1 varamedlem

Ej Representanter til NIF idrettskretsting 2019

I nnstilling:

1. Valgkomiteens forslag til styre, kontrollkomite og hederstegnkomite for neste tingperiode

vedtas.

2. Styrets innstilling til valgkomite for neste tingperiode vedtas.

3. Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til NIF idrettsting.
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STYRETS ÅRSBERETNING

Styret og komiteers sammensetning frem til idrettskretstinget 23.4.2016

Styret:
Leder: Knut Bjørklund (Harstad)
Nestleder: Jonny Ternlind (Tromsø)
Styremedlem: Siri Eide Storaa (Målselv), Jan-Harald Jansen (Berg), Frank Hermansen (Tromsø), Hanne-Karine
Holstad (Tromsø), Nina Murberg (Lenvik)

Valgkomite:
Leder: Kjersti Strand (Tromsø)
Medlemmer: Grete Holm (Harstad), Kjell Ivar Robertsen (Lyngen)
Varamedlem: Sissel Haugslien (Lenvik)

Kontrollkomiteen:
Leder: Anne Dalheim (Storfjord)
Medlemmer: Hilde Ovesen (Balsfjord), Erik Engenes (Kvæfjord)
Varamedlem: Jon Helge Vaeng (Tromsø)

Hederstegnkomiteen:
Leder: Alf Bjerknes (Målselv)
Medlemmer: Mildrid Fagerli (Kvæfjord), Terje Morken (Tromsø)
Varamedlem: Hermund Dalvik (Kåfjord)

Styret og komiteers sammensetning etter idrettskretstinget 23.4.2016

Styret:
Leder: Knut Bjørklund (Harstad)
Nestleder: Jonny Ternlind (Tromsø)
Styremedlemmer: Elisabeth Rognli (Lenvik), Jan-Harald Jansen (Berg), Hege Lynum Pedersen (Tromsø), Nina
Murberg (Lenvik), Frank Hermansen (Tromsø).
Varamedlemmer: 1.Hilde Lilleng (Harstad), 2.Sebastian Henriksen (Tromsø)

Valgkomite:
Leder: Tor Charles Holmgren (Harstad)
Medlemmer: Sissel Stenberg (Lyngen), Jens- Ole Thyholt (Tromsø)
Varamedlem: Siri Eide Storaa (Målselv)

Kontrollkomite:
Leder: Erik Engenes (Kvæfjord)
Medlemmer: Hilde Ovesen (Balsfjord), Jan-Erik Ti ttermann (Harstad)
Varamedlem: Ellen Sverdrup (Tromsø)

Hederstegnkomiteen:
Leder: Alf Bjerknes (Målselv)
Medlemmer: Mildrid Fagerli (Kvæfjord), Terje Morken (Tromsø)
Varamedlem: Hermund Dalvik (Kåfjord)

STYRETS ARBEID

Styret har i 2016 gjennomført 7 styremøter og behandlet 41 saker.
Møtene er avholdt i Tromsø (1), Bardufoss (3), tlf (3).

"I lag skaper vi aktivitet"
Årsberetning 2016 Troms idrettskrets
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Styret har vært representert på årsmøter i idrettsråd, i møter med fylket og kommuner, i møter i
Barents Sports Committee, i nasjonale møter i idretten, regionale idrettsrådsmøter, YOG/Ungdoms-
OL Lillehammer, NIF Ungdomsseminar.

Styrets sentrale oppgaver:
Styret har i 2016 hatt størst fokus på:

• Anleggsutvalget, oppstart og drift av aktiviteter innen anleggsutvikling
• Utvikling av et «Kompetansesenter for idrett i nord», etablert ei arbeidsgruppe
• Aktiv i debatt i sentral idrettspolitikk
• Arbeidet med å bedre rammevilkår for idretten i Troms, spesielt for idrett for flyktninger
• Videre utvikling av Barentsidretten og Barents Games
• Utvikling av egne planverk med mål for Tromsidretten
• Arrangert felles samling for de nordnorske idrettskretser

ADMINISTRASJONEN

Troms IK har i utgangen av 2016 følgende 4 stillinger:

Sylvi Ofstad, organisasjonssjef
Øivind Hansen, fagleder
Louise Konst Backe, organisasjons- og kommunikasjonskonsulent
Andre Eide, utvikling- og utdanningskonsulent — permisjon fra 6.12.16
Andreas Kjæreng Winther - utvikling- og utdanningskonsulent — vikar fra 15.11.16

I tillegg har Olympiatoppen Nord Norge følgende stillinger:
Trine Lise Andersen er ansatt i 100 % stilling som avdelingsleder. Ingrid Mortensen er ansatt i 80
stilling som prosjektmedarbeider. Bjørnar Hauken 100 % stilling som administrasjonskonsulent.
Morten Trane 50% som fagkonsulent.

HEDERSTEGN

Troms idrettskrets Hederstegnkomite har avholdt 2 møter og ellers arbeidet via e-post og tlf. Tildelte
Hederstegn for 2015 ble utdelt under NNI (samling for nordnorske idrettskretser) på Bardufosstun
18.-20.november.

Hederstegn for administrativ innsats 2015 tildelt:
Kirsti Skog, Balsfjord
Kjell-Ivar Robertsen, Lyngen
Eli Blomseth Helgesen, Sørreisa
Gunnar Wilhelmsen, Tromsø

"I lag skaper vi aktivitet" 2
Årsberetning 2016 Troms idrettskrets



Hederstegn for idrettslig prestasjon 2015 tildelt:
Johan Andre Forfang, hopp, Tromsø
Ingrid Thunem, svømming, Tromsø

Ildsjelprisen 2016:
Dagfinn Stenvold, Lenvik

HANDLINGSPLAN 2016-2018 Troms idrettskrets

Troms idrettskrets ting vedtok ny handlingsplan for 2016-2018 på idrettskretstinget 23.april 2016.

Hovedmål for 2016-2018:

• Troms idrettskrets skal arbeide for gode rammevilkår for idretten.
• Troms idrettskrets skal bidra i arbeidet for planlegging og etablering av flere, bedre og

tidsriktige idrettsanlegg i fylket.

• Troms idrettskrets skal bidra til å utvikle idrettslagenes og idrettsrådenes
organisasjonsarbeid gjennom kursing, veiledning og oppfølging.

• Troms idrettskrets skal bidra til et ungdomsløft, der ungdom i idrettslagene får ansvar og gis
handlingsrom til å utforme sitt eget aktivitetstilbud og idrettslige felleskap.

Handlingsplanens områder for hovedmål og idrettskretsen aktiviteter i 2016:

IDRETTSMÅL

Troms idrettskrets skal arbeide for at alle som ønsker å drive idrett skal møte et inkluderende og
variert idrettstilbud uavhengig av alder og nivå.

Hva har vi gjort i 2016:

Fakkelstafetten — årets unge Ildsiei

I forbindelse med Ungdoms-OL på Lillehammer og
idrettens Ungdomsår i 2016 ble det gjennomført en
fakkelstafett med ett arrangement i hvert fylke. I januar
arrangerte Troms idrettskrets i samarbeid
idrettsforbundet vårt arrangement ved Tromsdalen
videregående skole. Der ble det kåret årets unge ildsjel
i Troms, Sebastian Henriksen fra Kvaløya sportsklubb.

"I lag skaper vi aktivitet" 3
Årsberetning 2016 Troms idrettskrets
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med funksjonsnedsettelser, i tillegg var det mange medelever, ledsager, instruktører og andre
tilstede. Totalt var det ca 250 personer innom denne dagen.

Idretter og lag: Tromsø innebandyklubb, Tromsø
Badmintonklubb, Ishavsbyen ATN Taekwondoklubb,
Tromsø Golfklubb, Tromsø idrettsfag/Full Fart
Fremover, Idrett for alle/Tromsø kommune, BUL
Tromsø Friidrett, Pilbuen, Bravo håndballklubb og
Tromsø Bordtennisklubb

Paradager
Paradager ble arrangert for første gang i 2016 og ble en forlengelse av Grenseløs idrettsdag. 12016
bestod dagene av 4 aktivitetskvelder fra 7. —10. november. Kveldene var rettet mot personer med
fysiske funksjonsnedsettelser og spisset mot bestemte grener. Paradager er et samarbeid mellom
NIF, TIK, OLT og lokale idrettslag/særforbund.

Det var totalt 18 deltakere (hvor flere av dem deltok på flere aktiviteter) som var med på
sittevolleyball, kjelkehockey, svømming, golf og basistrening. I tillegg hadde Olympiatoppen Nord-
Norge et foredrag/samling i forbindelse med basistrening. Curling stod også på programmet, men her
var det ingen påmeldte.
Paradager ble godt mottatt og er en modell å jobbe videre med, men da sannsynligvis med en
dag/kveld om gangen og heller spredt over større deler av året.

Trenerstipend 
Troms idrettskrets tildelte totalt kr.67.800 i Trenerstipend til følgende:
Johann Normann, luftsport, Harstad, Andreas Seipajårvi, fotball, Salangen, Håvard Østvik, skiskyting,
Bardu, Nathalie Isabell Blomstereng, fotball, Tromsø, Kjetil Bygdnes, svømming, Harstad.

Midler til idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse 
Troms idrettskrets tildelte kr.60.000 i midler til aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelse til
følgende idrettslag: Tromsø Rugbyklubb, Tromsø Slalåmklubb, Jægervatnet IL,
Tromsø IL/Storsteinnes IL/Balsfjord Star/Pioner IL i samarbeid med Troms Fotballkrets.

Samarbeid Olympiatoppen Nord Norge 
Troms idrettskrets har fortsatt et tett og godt samarbeid med OLT Nord Norge. TIK bidrar med
økonomi og regnskap, arbeid med rammevilkår samt samarbeid innen kompetanseområdet.
Organisasjonssjef er en del av ressursgruppa for OLT NN.

Samarbeid med Universitetet i Tromsø 
TIK har et stort engasjement i det gode samarbeidet med UiT og OLT NN. Samarbeidsavtalen som ble
inngått i 2009 ble fornyet i 2015. 12016 har vi videreutviklet samarbeidet spesielt innen muligheten
for utvikling av treningssenter for toppidrettsutøvere og forskningslab på Alfheim.

"I lag skaper vi aktivitet" 5
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Organisasjonsmål

ORGANISASJONSARBEID 

TIK skal arbeide for å utvikle idrettslagene og idrettsrådene som organisasjon, samt utføre den
nødvendige kontrollen slik at idrettens lovverk følges.

Hva har vi gjort i 2016:

Oppfølging organisasionsarbeid, kontrollrutiner
TIK jobber kontinuerlig med oppfølging av idrettslag. Vi har mange henvendelser fra idrettslag innen
lovsaker. Noen henvendelser er spørsmål som raskt kan svares på, andre krever mer involvering og
bidrag fra idrettskretsen.
Det er ei relativt stor endring i medlemslagene hvert år. 12016 tok vi opp 8 nye idrettslag, og 7 nye
grupper i eksisterende idrettslag.
Idrettskretsen har som mål å gi nye lag god informasjon og kursing som kan lette det administrative
idrettslagsarbeidet deres mest mulig.
Idrettskretsen gjennomfører hvert år medlemsundersøkelse etter samordnet søknad og rapportering
(tidligere idrettsregistreringen). Som resultat av medlemsundersøkelsen i 2016 ble 3 idrettslag lagt
ned.
Det ble også gjennomført 19 idrettsrådsmøter.

KlubbAdmin 

Ved utgangen av 2016 hadde 276 av 400 idrettslag i Troms tatt i bruk elektronisk
medlemsregistrering. 226 av disse hadde tatt i bruk KlubbAdmin - en solid økning fra 179 idrettslag i
utgangen av 2015. økningen skyldes trolig at vi har gjennomført 12 kurs i Klubbadmin i år fordelt
over hele fylket.

Rent Idrettslag — antidopingseminar
Troms idrettskrets har i 2016 hatt et økt fokus på «Rent idrettslag». Vi har, i samarbeid med
Antidoping Norge (AdN), gjennomført seminarer i Bardu, Skjervøy og Storsteinnes der dette har vært
fokus. Vi har også innledet en prosess med AdN om å formalisere et samarbeid rundt «Rent
idrettslag» og antidopingarbeid generelt.

Drift Idrettens Hus 

Idrettskretsen har ansvar for tilrettelegging og drift av fellesfunksjoner for idrettsorganisasjonene i
Troms. TIK drifter kontorfellesskapet på Idrettens Hus i Tromsø som huser 9 organisasjoner med
tilsammen 22 ansatte.

FRIVILLIGHET

Troms idrettskrets skal bidra til å Øke den frivillige innsatsen i idretten.

Hva har vi gjort i 2016:

Fokus på frivilligheten i tildeling av Hederstegn og Ildsielpris 
TIK legger stor vekt på ei god ramme rundt tildeling av idrettskretsens Hederstegn og Ildsjelpris.
Utdelingen ble gjort under NNI, samling for nordnorske idrettskretser, på Bardufosstun i november.
Vi ønsker å lage en arena der mottakerne føler at de blir satt pris på og at frivillighetens verdi skal
synliggjøres. 12016 fikk tildelingene mye oppmerksomhet i alle avis-medier i fylket.

"I lag skaper vi aktivtet" 6
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Fremhever frivillighetens verdi i dialog med regionale myndigheter og sosiale medier
I forbindelse med Frivillighetens dag i desember framskaffet TIK samfunnsregnskap for frivillig innsats
gjennom idretten i Troms. Dette ble formidlet gjennom sosiale medier og andre aktuelle plattformer
vi kommuniserer på.

KOMPETANSEARBEID
Troms idrettskrets skal styrke idrettslag og idrettsråd med relevante og gode kurs- og utviklingstilbud.

Hva har vi gjort i 2016:

Oversikt over gjennomførte kurs, hva har vi vektlagt, oppfølging og kursing av veiledere 
Det er gjennomført kurs og klubbutviklingstiltak jevnt gjennom hele året og totalt har vi hatt 52 ulike
kurs/prosesser/møter med idrettslag/-råd.
1 2016 har vi vektlagt kurs og tiltak rettet mot organisasjonsutvikling, spesielt møter med idrettsråd,
samt kurs i Klubbadmin og styrearbeid i praksis. Vi registrerer at dette er tiltak som etterspørres og
som det er behov for, samtidig som mange av disse tiltakene utfyller vår rolle i forhold til særkrets. I
tråd med målene for 2016 har det blitt gjennomført tre aktivitetslederkurs og ett kurs i tilrettelegging
i idrett for personer med funksjonsnedsettelse.

TIK har i dag et veilederkorps bestående av syv kompetente kursholdere. Vi holder kontakten jevnlig
samtidig som vi minst en gang for året arrangerer et fellesmøte for å utveksle ideer og erfaringer.

Idrettshelga 

Idrettsstyret fattet i 2015 et vedtak om at 2016 skulle være idrettens ungdomsår, et år der
ungdomsfeltet fikk et ekstraordinært fokus. Vi i Troms idrettskrets arrangerte derfor «Idrettshelga
for ungdom» i Tromsø, 3. — 4. desember. Målet vårt var å rekruttere idrettsengasjert ungdom -
ildsjeler, trenere, og ledere — og skape en felles møtearena med påfyll av faglige innspill og
erfaringsutveksling. Kremen av norsk ungdom møtte opp, totalt elleve stykker fra ulike lag og idretter
i Troms.

Helga la spesielt vekt på temaer og aktiviteter knyttet til motivasjon og frafall i barne- og
ungdomsidretten. De som deltok viste stort initiativ og engasjement, og for vår del var det
interessant å høre ungdommenes egne meninger rundt aktuelle temaer i idretten. Alt i alt var
«Idrettshelga for Ungdom» en fruktbar og nyttig affære for alle tilstedeværende, og vi i Troms
idrettskrets vil ta innspillene vi fikk fra ungdommen med videre i vårt arbeid.

Samling for Nord Norsk idrett
Troms idrettskrets arrangerte felles samling for styrene i de tre nordnorske idrettskretser på
Bardufosstun i november. På samlingen hadde vi fokus på våre felles saker for nordnorsk idrett og
dagsaktuelle saker. Temaene var: idrettsanlegg, ungdomsidrett, Barentsidrett, idrettsrådsarbeid, OLT
NN, Bardufosstun idrettssenters utvikling.

IDRETTSANLEGG 
Troms idrettskrets skal bidra i arbeidet for planlegging og etablering av flere og bedre idrettsanlegg i
fylket.

Hva har vi gjort i 2016:

"I lag skaper vi aktivitet" 7
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Troms idrettskrets anleggsutvalg

TIK opprettet anleggsutvalg etter vedtak på idrettskretstinget 2016. Anleggsutvalget består av:
Jonny Ternlind (leder av utvalget, nestleder TIK), Ronald Martinsen (Troms Fotballkrets), Tor Charles
Holmgren (Troms Friidrettskrets), Sissel Haugslien (Troms Rytterkrets), Ralph Simonsen (Lenvik
idrettsråd), Lars Olav Sparboe (Tromsø idrettsråd), Terje Sørensen (Harstad idrettsråd).

Anleggsutvalget har arrangert anleggssemiar på Finnsnes 24.november med 24 deltakere.

I oktober gjennomførte vi 4 regionale møter for idrettsråd og idrettslag med anleggstema, og for å
få innspill til anleggsutvalget arbeid og anleggsplan. Møtene var i Harstad, Setermoen, Skjervøy,
Storsteinnes.

I desember lyktes vi med å få tildeling på kr.1.100.000 fra SpareBank 1-fondet som skal nyttes over 2
år til etableringen av idrettskretsens anleggsfond. Midler som skal tildeles idrettslag som er i
planleggingsfasen for anleggsutvikling.

Styret i TIK har satt anleggsarbeidet vårt som tema i samarbeidet med de andre nordnorske
idrettskretsene. Vi har også deltatt på møte med anleggsutvalget i Nordland idrettskrets.

Anleggsbefaring i Troms

Utvikling av Bardufosstun idrettssenter
TIK har deltatt aktivt i samarbeid med styret for Bardufosstun for at idrettssenteret skal kunne lykkes
i de nødvendige og ønskelige utviklingen, og da spesielt med ei utbygging av hotellkapasiteten.
Det er viktig at den nordnorske idretten støtter opp om idrettssenteret for å bevare idrettens
eierskap i BT.

Et fremtidig kompetansesenter for idrett i nord
Etter vedtak på idrettskretstinget har vi opprettet et arbeidsutvalg og referansegruppe for å
diskutere saken om å arbeide for et fremtidig kompetansesenter for idrett i nord. Referansegruppa
har gjennomført et møte med ideutveksling om ei nærstående løsning samt hvordan man kan se
dette fore seg i fremtiden. I løpet av høsten har etableringen av et idrettens fellesskap på Alfheim
utviklet seg videre med UiTs etablering av et trening og testsenter, der både OLT NN, NTG og Tromsø
idrettslag er involvert i samarbeidet. Kantina på Alfheim er blitt et godt møtested for både
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idrettsutøvere, ledere, trenere og ansatte i idretten. Det videre arbeidet for arbeidsgruppa bør ta
dette som et utgangspunkt for å utvikle dette til det beste for idretten pr nå.

IDRETTSARRANGEMENT

Troms idrettskrets skal være en pådriver til at flere regionale, nasjonale og internasjonale
idrettsarrangement legges til Troms.
Hva har vi gjort i 2016:

Troms idrettskrets har deltatt med styreleder i Hovedkomiteen for NM på ski i Tromsø.
Organisasjonssjefen har deltatt i workshop for utvikling av Ski Classic Reistadløpet.
Organisasjonssjefen har vært tilstede på Arctic Race of Norway, samt deltatt som mentor for styret
for Studentlekene 2016.

IDRETTENS FINANSIERING

Troms idrettskrets skal arbeide for gode rammevilkår for idretten i Troms.
Hva har vi gjort i 2016:

Rammevilkår for lokalidretten 
På de regionale møtene med idrettsråd var ett av temaene «Samarbeidsavtale mellom idrettsråd og
kommuner». Et viktig mål med dette er arbeidet for gode rammevilkår for idrettslagene.

Fylkestilskudd 
TIK har fortsatt vektlagt å øke tilskuddet fra Troms fylkeskommune til idrettsformål. 12016 mottok vi
fra fylkeskommunen kr.3.690.000. Det er en økning på 6% fra 2015. I tillegg mottok vi kr.550.000 til
OLT NN.

IDRETTENS SAMFUNNSBIDRAG

Troms idrettskrets skal stimulere til mangfold og ivaretakelse av alle i idretten i fylket, og ha et
spesielt fokus på utvikling av idrettssamarbeidet i Barentsområdet.

Hva har vi gjort i 2016:

Idrett for flyktninger

Troms idrettskrets forvaltet et tilskudd fra Troms fylkeskommune der formålet var å stimulere
idrettslagene til økt aktivitet for flyktninger, primært i kommuner med mottak. Etter utlysning og
søknadsrunde ble det fordelt totalt kr. 170.000,- til 10 idrettslag i Troms. Detaljert tildelingsliste
finnes.

I tillegg har fagleder gjennomgått, kvalitetssikret og gitt anbefalinger for søknadene fra idrettslag i
Troms i forbindelse med søknadsrunden til NIF's Flyktningefond.
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Utvikling av Barentsidretten

TIK er sammen med de to andre nordnorske idrettskretsene
viktige bidragsytere og deltakere i arbeidet i Barents Sports
Committee Norway. Utivklingen av Barents-Games konseptet har
vært viktigste oppgave i de siste årene. 12016 ble Barents Winter
Games arrangert i Murmansk, der
Nord-Norge deltok med 240 utøvere i 10 ulike idretter.
Satsingen på Barents Games har ført til større stolthet ved å delta
blant idrettsutøverne, mere blest om idrettens betydning, og ikke
minst kulturelt samarbeid både på tvers av landene og på tvers
av idrettsgrenene.

Barents Sports Conferense er barentsidrettens høyeste myndighet. Det er viktig å ha et felles
møtested, og hvert fjerde år møtes representanter fra alle fire Barentslandene samt representater
fra idrettene på tvers av landene for å legge en ny strategi og bli enig om den videre utviklingen av
Barentsidretten i femover. Konferansen skal også gi inspirasjon og motivasjon til å jobbe på tvers av
landene.
1 2016 sto Norge som arrangør for denne konferansen som fant sted i Kirkenes 7. — 9. oktober. 120
deltakere fra alle fire land møttes i Kirkenes til plenumsdiskusjoner der strategien for de fire neste
årene ble diskutert samt separate møter for hver enkelt idrett.
Troms idrettskrets deltok i tillegg til flere representanter fra særidretter i Troms.

Medlemstall for 2016

Antall medlemsklubber: 395 idrettslag+ 158 bedriftsidrettslag
Antall idrettsråd: 19 aktive (Berg, Torsken, Gratangen, Svalbard, Ibestad, Kvænangen har ikke
id rettsråd)

Antall særkretser/regioner: 32
Antall idretter uten særkrets/regionledd: 14

Pr. 31.12.2015 var det registrert 57 521 medlemskap i Troms idrettskrets.
Bedriftsidretten i Troms består av 158 lag og 2284 medlemmer.

Tallene for 2016 er ikke klar før mai 2017 da norsk idrett er gått over til samordnet rapportering pr
30.4.2016

Organisasjonsendringer:
Nedlagte idrettslag i 2016: Nye idrettslag i 2016:
Longyearbyen Motorsportklubb
Tromsø Rugby League klubb
Harstad Helsesportlag
Lavangen Pistolklubb
Tromsø Judoklubb
Alteidet UIF
Nordkameratene FK
Kobba Sykkelklubb

NAV B.I.L
Tinden J Cykleklubb
Vikran Idrettslag (Gjenopptak)
Tromsø Rugby Klubb (Gjenopptak)
Tromsø Shotokan Karateklubb (Gjenopptak)
Kolibri Mikroflyklubb
Midt Troms Isklubb
FK Varden

Nye særidrettsgrupper i 2016: Nedlagte særidrettsgrupper i 2016:
Harstad Svømmeklubb - Triathlon
Skånland OIF - Bryting

Malangseidet Bygde- og Idrettslag - Friidrett
Ibestad IL - Sykkel
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Yttersia Cykleklubb - Triathlon Skjervøy Skøyte og Ishockeyklubb - Sykkel
Furuflaten IL - Sykkel
Manndalen Ull - Sykkel
Svalbard Turn IL - Orientering
Kårvikhamn IL - Ski

Følgende idrettslag endret navn i 2016: Sammenslåtte idrettslag i 2016:
Fra Sølvreven FK til Tromsø Ultimate Futsal

ØKONOMI

Tilskudd og disponering av midler

Troms idrettskrets kjernevirksomhet
Troms idrettskrets mottok kr 1.827.000 i rammetilskudd fra Norges idrettsforbund og
kr 680.000 i tilskudd fra Troms fylkeskommune til drift av administrasjon og styret.
Idrettskretsens kjerneoppgaver omfatter organisasjon og lovarbeid for idrettslag og idrettsråd,
økonomioppgaver, kompetansearbeid for idrettslag og idrettsråd, idrettspolitisk arbeid og satsing,
verdiarbeid og oppfølging/kontakt med idrettsforbundet.

Tilskudd til idretten i Troms
1 2016 fordelte Troms idrettskrets kr 1.770.000 til særkretser/regioner, midler tildelt av Troms
fylkeskommune.
Det er utbetalt kr 570.000,- i grunnstønad til særkretser/regioner.
Det er tildelt kr 1.200.000 i aktivitetsmidler til tiltak regi av særkretser/regioner.

Idrettslag i Troms mottok kr 9.744.334 i momskompensasjon til frivilligheten for regnskapsåret 2016.
Idrettslagene mottok kr 9.922.902 i Lokale aktivitetsmidler (LAM) i 2016. Det er en økning på 5.58 %
fra 2015.
Idrettslagene mottok kr 10.572.210 i Grasrotmidler fra Norsk Tipping i 2016.
Til sammen kr 30.239.446, noe som utgjør kr.526 pr. medlem i Troms.

TIK har i 2016 hatt aktiviteter innen kompetansearbeidet Idrett & Ledelse der det er brukt
kr.331.974 i kurs og møtevirksomhet for idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner.
Midlene er tildelt av Norges idrettsforbund.
TIK har bidratt med økonomisk støtte til møtevirksomhet og deltakelse på idrettsrådsseminar for og
med idrettsråd.

Folkehelsearbeid i regi av idretten
Troms idrettskrets driver flere folkehelseprosjekter/lavterskeltilbud innen idrett.
Aktiv på Dagtid, Ungdomsidrett og Inkludering i idrettslag som drives i samarbeid med idrettsrådene i
Lenvik, Harstad og Tromsø. I tillegg er det tildelt kr.170.000 til idrett for flyktninger i regi av
idrettslag.
Total omsetning innen folkehelseprosjekter/lavterskeltilbud er kr.1.823.024
Tilskuddene kommer fra NIF, Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og deltakeravgift.

Anleggsarbeidet for Tromsidretten
Anleggsutvalget i regi av idrettskretsen hadde i 2016 ei omsetning på kr.43.937.
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Regnskap 2016:
()rid2rskudd for regnskapsåret 2016: kr.3. i"4$

Fortsatt drift:
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift og styret bekrefter at forutsetningene er
tilstede.

Rettvisende bilde:
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet et riktig bilde av Idrettskretsens stilling pr
31.12.2016 og for resultatet av virksomheten i 2016.

Sykefravær
Sykefraværet i Troms IK var på 0,4 %

Kontorsted
Troms 1K har kontor på Idrettens Hus Tromsø som ligger på Alfheim stadion. Det er et
idrettsfellesskap med særkretser innen fotball, håndball, ski, bedriftsidrett, bandy, idrett for
funksjonshemmede, Olympiatoppen NN og idrettsrådet i Tromsø. Det er 22 ansatte på IH Tromsø.

Det er et godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert om skader eller ulykker i forbindelse med
arbeidet. Det fysiske arbeidsmiljøet er meget tilfredsstillende. TIK forurenser ikke det ytre miljøet
gjennom den daglige virksomheten ved Bardufoss eller ved Alfheim.

NIFs lov regulerer kvinneandelen i de styrende organer. I TIKs styre er 3 av 7 styremedlemmer
kvinner, som utgjør 43 %. Av TIKs ansatte er 2 av 4 ansatte kvinner.
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STYRETS ÅRSBERETNING

Styret og komiteers sammensetning

Styret:
Leder: Knut Bjørklund (Harstad)
Nestleder: Jonny Ternlind (Tromsø)
Styremedlemmer: Elisabeth Rognli (Lenvik), Jan-Harald Jansen (Berg), Hege Lynum Pedersen
(Tromsø), Nina Murberg (Lenvik), Frank Hermansen (Tromsø).
Varamedlemmer: 1.Hilde Lilleng (Harstad), 2.Sebastian Henriksen (Tromsø)

Valgkomite:
Leder: Tor Charles Holmgren (Harstad)
Medlemmer: Sissel 5tenberg (Lyngen), Jens- Ole Thyholt (Tromsø)
Varamedlem: Siri Eide Storaa (Målselv)

Kontrollkomite:
Leder: Erik Engenes (Kvæfjord)
Medlemmer: Hilde Ovesen (Balsfjord), Jan-Erik Tottermann (Harstad)
Varamedlem: Ellen Sverdrup (Tromsø)

Hederstegnkomiteen:
Leder: Alf Bjerknes (Målselv)
Medlemmer: Mildrid Fagerti (Kvæfjord), Terje Morken (Tromsø)
Varamedlem: Hermund Dalvik (Kåfjord)

STYRETS ARBEID

Styret har i 20] 7 gjennomført 9 styremøter og behandlet 41 saker
Møtene er avholdt i Tromsø (2), Nordkjosbotn (11), Lakselv (1), tlf (3), epost (2).

Styret har vært representert på årsmøter i idrettsråd, i møter med fylket og kommuner, i møte med
idretten og lokalstyret på Svalbard, i møter i Barents Sports Committee, i nasjonale møter i idretten.

Styrets sentrale oppgaver:
Styret har i 2017 hatt størst fokus på:
• Anleggsarbeidet, anleggsfondet og Anleggsseminar
• Åpenhetssaken i norsk idrett
• Utvikling av Bardufosstun idrettssenter
• Utvikling av et «ldrettscampus Tromsø», idrettens fellesskap på Alfheim
• Arbeidet med å bedre rammevilkår for idretten i Troms
• Videre utvikling av Barentsidretten og Barents Games
• Organisasjonsarbeid i klubb.
• Styret har gjennomført et kort styreseminar
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ADMINISTRASJONEN

Troms IK har i utgangen av 2017.  følgende 4 stillinger:

Sylvi Olstad, Organisasjonssjef
Øivind Hansen, fagleder idrett
Louise Konst >3acke, Organisasjons- og Kommunikasjonskonsulent
Magnus Leonhardsen, Anlegg- og Utdanningskonsulent

I tillegg har Olympiatoppen Nord Norge følgende stillinger:
Trine Lise Andersen er ansatt i 100 % stilling som avdelingsleder. Ingrid Mortensen er ansatt i 80 %
stilling som prosjektmedarbeider. Bjørnar Hauken 100 % stilling som administrasjonskonsulent.
Morten Trane 80% som fagkonsulent. Håvard Klemetsen 50 % som fagkonsulent. I tillegg har OLT NN
faste avtaler om kjøp av tjenester fra fagkonsulenter.

HEDERSTEGN

Troms idrettskrets Hederstegnkomite har avholdt 2 møter og ellers arbeidet via e-post og tlf. Tildelte
Hederstegn for 2016 ble utdelt under Idrettshelga (Anleggshelga) i Tromsø 27.-28.oktober.

Hederstegn for administrativ innsats 2016 tildelt;
Olaf B.Styrvold, Tromsø
Ivan Tzatchev, Tromsø

Hederstegn for idrettslig prestasjon 2016 tildelt:
Sonja Tobiassen, skyting, Tromsø
Adam Ismael Wenham, svømming, ̀Tromsø

Ildsjelprisen 2016:
Sigmund Wibe- Karlsen, Lyngen
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HANDLINGSPLAN 2016-2018 Troms idrettskrets

Troms idrettskrets ting vedtok ny handlingsplan for 2016-2018 på idrettskretstinget 23.april 2016.

Hovedmål for 2016-2018:

Troms idrettskrets skal arbeide for gode rammevilkår for idretten.
Troms idrettskrets skal bidra i arbeidet for planlegging og etablering av flere, bedre og
tidsriktige idrettsanlegg i fylket.

Troms idrettskrets skal bidra til å utvikle idrettslagenes og idrettsrådenes
organisasjonsarbeid gjennom kursing, veiledning og oppfølging.

Troms idrettskrets skal bidra til et ungdomsløft, der ungdom i idrettslagene får ansvar og gis
handlingsrom til å utforme sitt eget aktivitetstilbud og idrettslige felleskap.

Handlingsplanens områder for hovedmål og idrettskretsen aktiviteter i 2017:

IDRETTSMÅL

Troms idrettskrets skal arbeide for at alle som ønsker å drive idrett skal møte et inkluderende og
variert idrettstilbud uavhengig av alder og nivå.

Hva har vi gjort i 2017:

Tiltak for kostnadsreduksjon i idretten 
Særidrettene skal i hovedsak igangsette tiltak for å redusere kostnadene knyttet til å drive egen
idrett, og mange er godt i gang med det. Troms idrettskrets er en pådriver for særidrettene i Troms,
og formidler eksempler på tiltak som særidretter og kommuner gjør blant annet gjennom vår
Facebook-side. 12017 har det vært flere gode eksempler på offentlige tiltak. Dette bidrar til å skape
økt bevissthet på området.

Aktiv på dagtid 
Aktiv på Dagtid (ApD) er et folkehelsetiltak i regi av Troms Idrettskrets rettet mot voksne mennesker
(18-70 år) i Tromsø som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Tiltaket gjøres i samarbeid med
Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, NAV og involverte idrettslag. Tiltaket har som hovedmål å
skape mer fysisk aktivitet hos målgruppen, gjennom lavterskeltilbud og tilrettelegging.

ApD har i 2017 tilbudt 11,5 timer aktivitet pr uke for deltakerne, med hovedsakelig idrettslag som
aktivitetsleverandører. Følgende aktiviteter var representert på timeplanen: Bassengtrening,
Trimsykkel, Treningsstudio, Volleyball, Thai-Chi Chuan, Saltrim og Bowling. Saltrim er et tiltak som
drives i samarbeid med Frisklivssentralen i Tromsø.

1 2017 hadde vi 202 deltakere i aktivitet. Snittalderen på deltakerne var 47 år, og hovedtyngden av
deltakerne mottar trygdeytelser i form av uførestønader eller arbeidsavklaringspenger. Tilbudet har
blitt svært godt tatt imot, både blant instanser som jobber med målgruppen, involverte idrettslag og
deltakerne selv. Utvidet årsrapport finnes.

Ungdomstreneren 
Målet med prosjektet har vært å rekruttere og beholde flere ungdommer i idretten, gjennom å legge
til rette for at ungdommer skal kunne fungere som trenere i Troms. Samtidig belyser man for
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klubbene hvilken ressurs ungdommer kan utgjøre. Målgruppen har vært ungdom som kan/vil bidra
som trener i egen klubb (14-19 år).

TIK fikk tildelt 300 000 kroner, fordelt over tre år fra jubileumsgaven til NIF. «Ungdomstreneren» har
vært et supplement til særkretsene sin trenerløype og har hatt fokus på lederrollen og tverridrettslig
erfaringsutveksling, alt dette i tett samarbeid med involverte særkretser og regioner.

Totalt 16 ungdomstrenere og 6 mentorer deltok i prosjektet frem til sommeren 2017. Disse kom fra
følgende klubber: BUL Tromsø (Friidrett), IK Hind (Friidrett), BT Tromsø (Volleyball), Målselv IL
(Friidrett), Landsås FK (Fotball) og Tromsø Skøyteklubb (Skøyter).

Siste runde av ungdomstreneren er nå satt i gang med prosjektslutt sommeren 2018.

Trenerstipend 
Troms idrettskrets tildelte totalt kr.77.000,- I Trenerstipend til følgende:
Kristian Skogstad, ski, Tromsø; Eirik Sande Kristoffersen, fotball, FIØya; Harry Fagervold, volleyball,
Tromsø; Magnus Klæboe Nordgård, svømming, Tromsø; Line Heimdal, ski, Bardu; Bjørn Heimdal, ski,
Bardu.

Midler til idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse 
Troms idrettskrets tildelte kr.50.000,- i midler til aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelse til
følgende idrettslag: Tromsø Cykleklubb, kr.S.000 Ishavsbyen ATN-Taekwondoklubb, kr.10.000
Storsteinnes idrettslag, kr.20.000 Bravo Funkis, kr.10.000 Skånland Stall og Rideklubb, kr.5.000

Samarbeid Olvmpiatoppen Nord Norge
Troms idrettskrets har fortsatt et tett og godt samarbeid med OLT Nord Norge. TIK bidrar med
økonomi og regnskap, arbeid med rammevilkår samt samarbeid innen kompetanseområdet.
Organisasjonssjef er en del av ressursgruppa for OLT NN.

Samarbeid med Universitetet i Tromsø
TIK har et stort engasjement i det gode samarbeidet med UiT og OLT NN. Samarbeidsavtalen som ble
inngått i 2009 ble fornyet i 2015. 12017 har vi videreutviklet samarbeidet spesielt innen muligheten
for utvikling av treningssenter for toppidrettsutøvere og forskningslab på Altheim, Idrettscampus
Tromsø.

Utvikling av  Barentsidretten 

TIK er sammen med de to andre nordnorske idrettskretsene viktige bidragsytere og deltakere i
arbeidet i Barents Sports Committee Norway. Utviklingen av Barents-Games konseptet har vært
viktigste oppgave i de siste årene. 12017 ble Barents Summer Games arrangert i Bodø, der
Nord-Norge deltok med .., utøvere i ... ulike idretter.
Satsingen på Barents Games har fert til større stolthet ved å delta blant idrettsutøverne, mere blest
om idrettens betydning, og ikke minst kulturelt samarbeid både på tvers av landene og på tvers av
idrettsgrenene.
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Organisasjonsmål

ORGANISASJONSARBEID 

TIK skal arbeide for å utvikle idrettslagene og idrettsrådene som organisasjon, samt utføre den
nødvendige kontrollen slik at idrettens lovverk følges.

Hva har vi gjort i 2017:

Oppfølging organisasionsarbeid. kontrollrutiner
TIK jobber kontinuerlig med oppfølging av idrettslag. Vi har mange henvendelser fra idrettslag innen
lovsaker. Noen henvendelser er spørsmål som raskt kan svares på, andre krever mer involvering og
bidrag fra idrettskretsen.

Det er ei relativt stor endring i medlemslagene hvert år. 12017 tok vi opp 9 nye idrettssag, og 8 nye
grupper i eksisterende idrettslag.

Idrettskretsen gjennomfører hvert år medlemsundersøkelse etter samordnet søknad og rapportering
(tidligere idrettsregistreringen). Som resultat av medlemsundersøkelsen i 2017 ble 13 idrettslag lagt
ned.

Det ble også gjennomført 12 idrettsrådsmøter.

Elektronisk medlemsrejister (KlubbAdmin) 

Utvikling i bruk av elektronisk medlemsregister viser følgende:
2015: 179 idrettslag
2016: 276 idrettslag
2017: 356 av 403 idrettslag

Rent Idrettslag — antidopingseminar
Troms idrettskrets har i 2017 hatt fokus på å utvide antall «Rene idrettslag» i Troms. Vi har, i
samarbeid med Antidoping Norge (AdN), gjennomført seminar i Tromsø. I tillegg har
antidopingarbeidet vært tema på samtlige besøk på idrettsrådenes årsmøter i 2017. Antall rene
idrettslag i Troms har steget fra 5 i 2016 til 44 i utgangen av 2017.

Drift Idrettens Hus

Idrettskretsen har ansvar for tilrettelegging og drift av fellesfunksjoner for idrettsorganisasjonene i
Troms. TIK drifter kontorfellesskapet på Idrettens Hus i Tromsø som huser 9 organisasjoner med
tilsammen 22 ansatte.

FRIVILLIGHET

Troms idrettskrets skal bidra til å øke den frivillige innsatsen i idretten.

Hva har vi gjort i 2017:

Fokus på friviiligheten i tildeling av Hederstegn og lidsielpris 
TIK legger stor vekt på ei god ramme rundt tildeling av idrettskretsens Hederstegn og Ildsjelpris.
Utdelingen ble gjort under Anleggshelga med 80 gjester tilstede.

"1 lag shaper vi aktivitet"
Årsberetning 2017 Troms id ret Iskrets

5

22



Vi ønsker å lage en arena der mottakerne føler at de blir satt pris på og at frivillighetens verdi skal
synliggjøres.
TIK aktiv på sosiale medier for å synliggjøre frivillighetens verdi i samfunnet.

KOMPETANSEARBEID 
Troms idrettskrets skal styrke idrettslag og idrettsråd med relevante og gode kurs- og utviklingstilbud.

Hva har vi gjort i 2017:

Oversikt over_giennomførte kurs, hva har vi vektlagt, oppfølging og kursing av veiledere
Det er gjennomført kurs og klubbutviklingstiltak jevnt gjennom hele året og totalt har vi hatt 74 ulike
kurs/prosesser/møter med idrettslag/-råd.
1 2017 har vi vektlagt kurs og tiltak rettet mot organisasjonsutvikling, spesielt møter med idrettsråd
og klubber, samt kurs i styrearbeid i praksis og klubbadmin. Vi registrerer at dette er tiltak som
etterspørres og som det er behov for, samtidig som mange av disse tiltakene utfyller vår rolle i
forhold til særkrets. I tråd med målene for 2017 har det blitt gjennomført tre aktivitetsiederkurs og
tre kurs i tilrettelegging i idrett for personer med funksjonsnedsettelse. I tillegg har vi gjennomført et
barneidrettsseminar i samhold med Tromsø Idrettsråd og Troms Fotballkrets

TIK har i dag et veilederkorps bestående av syv kompetente kursholdere. Vi holder kontakten jevnlig
samtidig som vi minst en gang for året arrangerer et fellesmøte for å utveksle ideer og erfaringer.

IDRETTSANLEGG

Trams idrettskrets skal bidra i arbeidet for planlegging og etablering av flere og bedre idrettsanlegg i
fyiket.

Hva har vi gjort i 2017:

Idrettshelga=Anleggshelga 
TIK arrangerte årets Idrettshelg som et anleggsseminar i Tromsø med 80 deltakere fra idrettslag,
særkretser, idrettsråd, kommuner og fylkeskommunen med både politikere og ansatte.
Programmet var slik:
- Idrettshistorie fra Troms, Jonny Hansen
- Troms idrettskrets anleggsarbeid, anleggsutvalget
- Anleggsrapport fra idrettslag: Tromsø turforening, Midt-Troms Hestesportsklubb, Kvaløysletta
Skilag, Harstad Cykleklubb
- Nasjonal anleggspolitikk, NIF ved Torstein Busland og Anne-Berit Figenschau
- Idrettsindeks Troms, statistikk for anle og aktivitet, Telemarksforskning

Idrettens anleggsbehov: Troms fotballkrets, Troms skikrets + Senja ski, Troms friidrettskrets + BUL
Tromsø, håndballregion nord + Tromsø Håndballklubb
- Regional plan for idrett og anlegg, Troms fylkeskommune ved fylkesråd Willy ørnebakk
- Samarbeid idrettsråd og kommuner: Harstad idrettsråd, Lenvik idrettsråd og Lenvik kommune,
Tromsø idrettsråd og Tromsø kommune

Anleggshelga fikk svært gode tilbakemelding fra deltakerne. Det er skapt er større forventning fra
både idretten og det offentlige at idrettskretsen utvikler videre sitt anleggsarbeid.

"1 lag skaper vi aktivitet"
Årsberetning 2017 Troms i lre..ttskrcts
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Troms idrettskrets anleggsutvalg

TIKs anleggsutvalg har gjennomført 6 møter i 2017, og behandlet 18 saker.
Hovedsakene har vært å utarbeide kriterier til anleggsfondet, tildeling av anleggsfonds-midler til
idrettslag, oppdatering av TIKs anleggsplan gjennom høringsprosess i idretten, prioritering av anlegg
som en del av anleggsplanen.

Følgende idrettslag fikk tildelt midler fra TIKs anleggsfond:

Vedtok: TIKs anleggsutvalg innstiller på ei tildeling totalt kr.550.00 fordelt på 5 idrettsfag slik:
A) Harstad Cykleklubb, Harstad, kr.120000
8) Midt-Troms hestesportklubb, Lenvik, kr.120.000
C) FK Senja, Lenvik, kr.110.000

0) Reinen IL, Tromsø, kr.80.000
E) BUL Tromsø, Tromsø, kr.120.000

Administrativ resurs innen anleggsarbeid
TIKs anleggsarbeid har vokst i mengde og omfang. Administrasjonen har gjort omprioriteringer slik at
vi nå har en ansatt som er anleggskonsulent i 50% av stillingen sin.

Utvikling av Bardufosstun idrettssenter
TIK har deltatt aktivt i samarbeid med styret for Bardufosstun for at idrettssenteret skal kunne Lykkes
i de nødvendige og ønskelige utviklingen, og da spesielt med ei utbygging av kjøkken og
hotellkapasiteten.

NIF har vedtatt ei omgjøring av eierforholdet for Bardufosstun, der NIF ønsker å ha mindre eierandel
og at idrettskretsen og eventuelt andre regionale og lokale idrettsorganisasjoner går inn som eiere.
NIF vil overføre eierskapet til Bardufosstun AS og Troms idrettskrets, der TIK i første omgang blir en
mindre deleier.

"I Øg stzver vi Økt ivi13-et"
,$rsberetning 21317 Troms idrettskrets
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Et fremtidig kompetansesenter for idrett i nord = ldrettscampus Tromsø
Idrettskretsen har i samarbeid med UiT idrettshøgskolen, Olympiatoppen NN, Tromsø idrettslag,
Norges Toppidrettsgymnas, de andre organisasjonene på Idrettens Hus arbeidet videre med
organiseringen av det idrettslige felleskapet på Alfheim.
Det er gjennomført en prosess der alle aktører har fått medvirket i mål og hensikt med hvordan vi
ønsker å styrke felleskapet til å utvikle Idrettscampus Tromsø. Dette i hht vedtak på TIKs ting 2016.

I 2017 er UTs testsenter og treningssenter for toppidretten etablert på Alfheim. Kantina og
møterommene i 2.etasje fungerer godt som møtested for både utøvere, trenere og ledere i idretten,
samt også til større seminarer.

Medlemstall for 2017

Antall medlemsklubber: 386 idrettslag+ 158 bedriftsidrettslag
Antall idrettsråd: 19 aktive (Berg, Torsken, Gratangen, Svalbard, Ibestad, Kvænangen har ikke
idrettsråd)

Antall særkretser/regioner: 32
Antall idretter uten særkrets/regionledd: 14

Pr. 31.12.2015 var det registrert 56 816 medlemskap i Troms idrettskrets.
Bedriftsidretten i Troms består av 107 lag og 5253 medlemmer.

Tallene for 2017 er ikke klar før mai 2018 da norsk idrett er gått over ti! samordnet søknad og
rapportering pr 30.4 hvert år,

Organ.isas,jonsendrineer:
Nedlate idretts) g  i 2017:
Sor-Maiangen idrettslag;
Dans Finnsnes
Neptun IL
I Jinnoy Dykkerklubb
Salangen Hestesportklnhh
Vannøy Fotballklubb
Bjarkøy. vel- og idrettsforening
Dyrøy RC Klubb
Vengsøy UIL
Bjarkøy Vikings IBK
Bardu Bowlingklubb
Kaldfornia Sportsklubb
Vidkun Jr.Klubb
Arney IL
Real Romsti II.
Tindgutan Fotballklubb
Tromso Rugbyklubb
Tromso Biljardklubb
Fotballklubben Foot 04
Danse Bardu

Nye idrettslag i 2017:
I)ancelab Danseklubb
NICU Construkt B.1.L
Retna Skansen Cvkleklubb
Skjervøy Sportsskytterklubb
Tromso Havpadlekluhb
Ny-Ålesund Sportsskynerklubb
Tromsø Disksponklubb
Harstad Ishockeyklubb
Havtad Ride- og kjoreklubb

Nve smridrettsgrupper i 2017:  Nedlagte s:reridrettsgrupper i 2017:
.LynegniKarnes - Klatring Svalbard Turn IL - Judo
Lavangen IF - Friidrett
Svalbard Turn IL - Kickboxing
Bardu IL - Amerikansk fotball 

"f lag skaper vi aktivit:er 8
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Snrvikmark II. - Friidrett
Ovre Salangen Il.. - Friidrett
Skibotn IL - Friidrett
Ytre K fjord IL . Friidrett

ØKONOMI

Tilskudd og disponering av midler

Troms idrettskrets mottok kr 1.960.000 i rammetilskudd fra Norges idrettsforbund og
kr 800.000 i tilskudd fra Troms fylkeskommune til drift av administrasjon og styret.
Idrettskretsens kjerneoppgaver omfatter organisasjon og lovarbeid for idrettslag og idrettsråd,
økonomioppgaver, kompetansearbeid for idrettslag og idrettsråd, idrettspolitisk arbeid og satsing,
verdiarbeid og oppfølging/kontakt med idrettsforbundet.

Tilskudd til idretten i Troms
1 201.7 fordelte Troms idrettskrets kr 1.770.000 til særkretser/regioner, midler tildelt av Troms
fylkeskommune.
Det er utbetalt kr 590.000,- i grunnstønad til særkretser/regioner.
Det er tildelt kr 1.200.000 i aktivitetsmidler til tiltak regi av særkretser/regioner.

Idrettslag i Troms mottok kr 9.925.132 i momskompensasjon til frivilligheten for regnskapsåret 2017.
Idrettslagene mottok kr 10.567.152 i Lokale aktivitetsmidler (LAM) i 2017. Det er en økning på 6,5 %
fra 2016.
Idrettslagene mottok kr 10.180.551 i Grasrotmidler fra Norsk Tipping i 2017.
Til sammen kr 30.672.835, noe som utgjør kr.539 pr. medlem i Troms.

TIK har i 2017 hatt aktiviteter innen kompetansearbeidet Idrett & Ledelse der det er brukt
kr.248.000 i kurs og møtevirksomhet for idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner.
Midlene er tildelt av Norges idrettsforbund.
TIK har bidratt med økonomisk støtte til idrettsrådenes deltakelse på Anleggshelga.

Folkehelsearbeid i regi av idretten
Troms idrettskrets driver flere folkehelse prosjekter/lavterskeltilbud innen idrett.
Aktiv på Dagtid, Ungdomsidrett og Inkludering i idrettslag som drives i samarbeid med idrettsrådene i
Lenvik, Harstad og Tromsø.
Total omsetning innen folkehelseprosjekter/lavterskeltilbud er kr.1.400.654
Tilskuddene kommer fra Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og deltakeravgift.

Anleggsarbeidet for Tromsidretten
Anleggsutvalget i regi av idrettskretsen hadde i 2017 ei omsetning på kr.613.566

"I lag skaper vi aktivitet"
Årsberetning 2017 Troms idrettskrets
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REGNSKAP

Regnskap 2017:
Underskudd for regnskapsåret 2017: kr.1.278,-

Fortsatt drift:
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift og styret bekrefter at forutsetningene er
tilstede.

Rettvisende bilde:
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet et riktig bilde av Idrettskretsens stilling pr
31.12.2017 og for resultatet av virksomheten i 2017.

Sykefravær
Sykefraværet i Troms IK var på 1,8 %

Kontorsted
Troms IK har kontor på Idrettens Hus Tromsø som ligger på Alfheim stadion. Det er et
idrettsfellesskap med særkretser innen fotball, håndball, ski, bedriftsidrett, bandy, idrett for
funksjonshemmede, Olympiatoppen NN og idrettsrådet i Tromsø. Det er 22 ansatte på IH Tromsø.

Det er et godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert om skader eller ulykker i forbindelse med
arbeidet. Det fysiske arbeidsmiljøet er meget tilfredsstillende. TIK forurenser ikke det ytre miljøet
gjennom den daglige virksomheten ved Bardufoss eller ved Alfheim.

NIFS lov regulerer kvinneandelen i de styrende organer. I TIKs styre er 3 av 7 styremedlemmer
kvinner, som utgjør 43 %. Av TIKs ansatte er 2 av 4 ansatte kvinner.

knut Bjørklund
styreleder

')-

Frank Hermansen
styremedlem

Jail-l‘arald Jansen
styremedlem

Tromsø 25.januar 2018

He
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1 -,(.

Lynum Pedersen
styremedlem

"I lag skaper vi aktivitet"
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Elisabeth Rognli
styremedierxr

,,Nina Mueberg
styremedlem

Sylvi Ofstad
organisasjonssjef
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Troms idrettskrets

Resultatregnskap

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015
1

INNTEKTER

Sponsor- og salgsinntekter 120 73333
Offentlige tilskudd 2 10545845 9302217
Andre inntekter 3 1 828044 1 182 167
Sum driftsinntekter 12374009 10557717

Varekostnad 0 0
Lønns- og personalkostnader 4 5372638 4146571
Tilskudd 2237543 2362512
Andre driftskostnader 5 4776093 4101 979
Sum driftskostnader 12386 274 10611 062

Driftsresultat -12 265 -53345

Finansposter
Finansinntekter 20435 76815
Finanskostnader 11 348 8496
Sum finanskostnader 9087 68319

ÅRSRESULTAT -3178 14974

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital -3 178 14974
Avsetning/selvpålagte restriksjoner 0 0
Sum disponering -3 178 14974
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Troms idrettskrets

Balanse per 31.desember

EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer

NOTE 2016 2015

Varelager 0 0
Kundefordringer 6 2062335 919426
Andre kortsiktige fordringer 7 22028 13875
Sum fordringer 2084363 933300

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3392853 4238754

Sum omløpsmidler 5477216 5172054

SUM EIENDELER 5477216 5172054



Troms idrettskrets

Balanse per 31.desember

EGENKAPITAL OG GJELD NOTE 2016 2015

Egenkapital 8 1 989878 1 993056
Sum egenkapital 1 989878 1 993056

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 969368 1 290715
Annen kortsiktig gjeld 9 2517970 1 888283
Sum kortsiktig gjeld 3487338 3178998

Sum gjeld 3487338 3178998

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  5477216..a 5 172054

AIN?'/ /»l'/li.f/
Knut Bjgyklund
Styreleder

Elisabeth B. Rodi
Styremedlem

Tromsø, den 6. mats 2017
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Frank Hermansen
Styremedlem
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add Jansen
medlem
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la~e l.)num Pedersen

Styremedlem

Sylvi Ofatad
Org.sjef



Troms idrettskrets

Noter til regnskapet 2016

Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassfisering av kortsiktig
og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som
er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjon
Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser.
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.

Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.

Skatter
Troms ldrettskrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2 Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av: 2016 2015
3402 Troms Fylkeskommune -3 613 818 -925 000
3404 Finnmark Fylkeskommune -375 000 0
3407 Olympiatoppen - Tilskudd -800 000 -1462 097
3410 NIF - Rammetilskudd -1 827 089 -1 845 353
3414 Troms Fylke v/Næring (RUP) -550 000 -550 000
3415 Nif- ungdomsidrett 0 -265 873
3460 NIF Andre tilskudd -1651 201 -341473
3465 Overført til neste år 966 862 723 942
3470 Troms Fylke-Akt.midler 0 -1 200 000
3472 Vo-midler 0 -5 004
3473 Tilskudd andre -68 925 0
3479 Overført fra forrige år -914 074 -1 165 535
3480 Troms Fylke Grunnstønad 0 -660 000
3481 Troms Fylkeskommune-grunnstønad særkr/re 0 -550000
3482 Troms Fylke-Kulturetaten 0 -19 824
3487 Nordland Fylkeskommune -995 600 -429 000
3489 Tromsø Kommune - tilskudd -592 000 -577 000
3494 Finnmark ldrettskrets -75 000 -30 000
3495 Harstad kommune -50 000 0
Sum -10 545 845 -9 302 217

Note 3 Andre inntekter
Regnskapsposten består av: 2016 2015
3910 Deltageravglft-kurs -166 031 -186 450
3916 Andre inntekter -70 259 -191099
3997 Momskompensasjon -436391 -531892
3998 Div. inntekter -1064 626 -272 726
Leieinntekter -90737 0
Sum -1 828 044 -1 182167
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Troms idrettskrets

Noter til regnskapet 2016

Note 4 Lønns- og personalkostnader

2016 2015
Lønn fakturert fra NIF 5 308 601 3 916 028
Andre ytelser fakturert fra NIF 15 669 97 487
Annen personalkostnad 48 368 133 056
Sum 5 372 638 4 146 571

Antall årsverk 9,1 6,5

Fra 2005 ble alle lønnskostnader i Idrettskretsen ført brutto i NIFs regnskap og
viderefakturert Idrettskretsen.

NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i Idrettskretsen og kostnaden
presentert i kretsens regnskap utgjør viderefaktureringen av lønn fra NIF.

Antall årsverk reflekterer antall årsverk som er utført for kretsen i regnskapsåret.

Lønn til org.sjef utgjør kr 708 446 og annen godtgjørelse var kr 8.793

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 37 500 inkl. mva. til lovpålagt revisjon, og kr. 0 inkl. mva til andre attestasjonstjenster.
Det er utbetalt honorar til styre med kr. 49.000 i 2016. Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.16.

Idrettskretsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Kretsens pensjonsordninger
tilfredsstiller kravene i denne lov.
Kretsens ansatte kan velge å gå av med APP fra fylte 62 år. En av Kretsens ansatte har gått av med AFP per 31.12.2016.

Note 5 Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av: 2016 2015
Kontorkostnader 1 342 417 1 101725
It-kostnader 150 178 210 687
Idrettsutstyr 47 275 95 823
Reise-og oppholdskostnader 1 592 018 1 181 396
Andre kostnader 1644 205 1 512 347
Sum 4 776 093 4 101 979

Note 6 Kundefordringer

Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr. 0

Note 7 Andre kortsiktige fordringer
Regnskapsposten består av: 2016 2015
Forskuddsbetalte kosntader 10 778 25 105
Mellomregning Barentsutvalget 0 -11 230
Depositum husleie 11 250 0
Sum 22 028 13 875

Note 8 Egenkapital 2016 2015
Annen Annen

egenkapital egenkapital
Egenkapital pr 01.01 1 993 056 1 978 082
Arets resultat til / fra annen egenkapital -3 178 14 974
Egenkapital pr. 31.12 1 989 878 1 993 056

Note 9 Annen kortsiktig gjeld

Posten består av: 2016 2015
2920 Mellomregning Barents 420 924 0
2970 Uopptjent inntekt 0 47 561
2980 Avsetninger og forpliktelser 1 899 442 1 792 066
2985 Avsetning - Grunnstønad 148 948 0
2987 Ørem.midler-Svalbard Turn 27396 27396
2988 Fond-aktiva nedlagte klubber 21 260 21260
Sum 2 517 970 1 888 283
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Registrert revisor
Jan Erik Klausen

Til årsmøtet i
Troms idrettskrets

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Jeg har revidert Troms idrettskrets årsregnskap som viser et underskudd på kr 3178. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter min mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Jeg er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt mine øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetning, men inkluderer
ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Min uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og jeg attesterer ikke
den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnska pet er det min oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap jeg har opparbeidet min under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom jeg hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er jeg pålagt å rapportere det. Jeg har ingenting å rapportere i så
henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.
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Registrert revisor
Jan Erik Klausen

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Mitt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder min konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen
garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som
følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den
enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne
foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver jeg profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

• identifiserer og anslår jeg risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Jeg utformer og gjennomfører revisjonshandlinger
for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes
utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser,
uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

• opparbeider jeg meg en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for
å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for
å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

• evaluerer jeg om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige

• konkluderer jeg på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen
ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det
foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av
betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom jeg konkluderer med at det eksisterer
vesentlig usikkerhet, kreves det at jeg i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at jeg modifiserer min konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Mine
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter
driften.

• evaluerer jeg den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet,
inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Jeg kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Jeg utveksler også informasjon om forhold av betydning som jeg har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.
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Registrert revisor
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Uttalelse om Øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener jeg at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger jeg har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener jeg at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Tromsø, 16. mars 2017

J e
}fRgistrert revisor
s'' /

I
' ~,,
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ÅRSBERETNINGEN FRA KONTROLLKOMITEEN

I TROMS IDRETTSKRETS FOR 2016

I henhold til NIFS lov § 2-12 avgir kontrollkomiteen herved sin beretning til idrettskretstinget.

Det har vært avholdt 1 møter i kontrollkomiteen i perioden etter tinget 2016.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med idrettskretsens økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at
idrettskretsens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer,
samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettskretsens lov og beslutninger
fattet av idrettskretstinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at idrettskretsens interne
økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

Kontrollkomiteen skal påse at idrettskretsens regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og
delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for idrettskretsens drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen
skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere idrettskretsens finansielle stilling, forvaltning og drift.

Kontrollkomiteen har fått adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og
utvalgsprotokoller samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å gjennomgå, og har
gjort seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. Komiteen har fått alle opplysninger
fra idrettskretsens administrasjon, styre og revisor som komiteen har bedt om.

Kontrollkomiteen har følgende merknader til det fremlagte årsregnskapet:

Idrettskretsens økonomiforvaltning baserer seg i stor grad på faste inntekter og utgifter med noen
variabler fra år til år, men med god og oversiktlig dokumentasjon.

Driften av Troms Idrettskrets har ett bokført underskudd på kr 3178,- for 2016.

Troms Idrettskrets har god arbeidskapital og egenkapital. Regnskapet for 2016 synes å være i balanse
i forhold til budsjett for samme år, og det er kontrollkomiteens oppfatning at Troms Idrettskrets for
2016 har hatt god økonimiforvaltning.

Kontrollkomiteen vil uttrykke at regnskap og rapportering for 2016 er oversiktlig og det planlegges
med ytterligere forbedringer for regnskapsåret 2017.

Kontrollkomiteen har fått god og grundig orientering av organisasjonssjef Sylvi Ofstad, og det er vår
oppfatning at idrettskretsen har god driftskompetanse.

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2016 og det styrebehandlede
årsregnskapet for 2016. Styrets beretning og årsregnskapet er satt opp i samsvar med
regnskapsloven. Kontrollkomiteen har fått seg forelagt revisjonsberetningen for 2016, og revisor har
avgitt «ren» beretning.

Side 1 av 2
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Kontrollkomiteen avgir med dette beretning til idrettskretstinget om sin gjennomgåelse av
årsregnskapet/årsregnskapene og idrettskretsen anliggender for øvrig, herunder budsjetter og
budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning. Det materialet
kontrollkomiteen har fått seg forelagt gir ikke foranledning til særlige bemerkninger utover det som
fremgår av denne beretning.

Kontrollkomiteen har ført protokoll over sine forhandlinger.

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og idrettskretsens årsregnskap for 2016 godkjennes
av idrettskretstinget.

Tromsø 3. april 2017

Erik Engentts Hilde Ovesen

2lL ~~
• ,~.: 4----'"""

Jan Erik Totterman
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Troms idrettskrets

Resultatregnskap

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2017 2016
1

INNTEKTER

Sponsor- og salgsinntekter 0 120
Offentlige tilskudd 2 10284359 10545845
Andre inntekter 3 2884 176 1 828044

Sum driftsinntekter 13168535 12374009

Varekostnad 0 0
Lønns- og personalkostnader 4 5965034 5372638
Tilskudd 2694558 2237543
Andre driftskostnader 5 4505782 4776093

Sum driftskostnader 13165373 12386274

Driftsresultat 3161 -12265

Finansposter
Finansinntekter 4255 20435
Finanskostnader 8695 11 348

Sum finanskostnader -4440 9087

ÅRSRESULTAT -1278 -3178

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital -1 278 -3 178
Avsetning/selvpålagte restriksjoner 0 0
Sum disponering -1 278 -3178



Troms idrettskrets

Balanse per 31.desember

EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer

NOTE 2017 2016

Varelager 0 0
Kundefordringer 6 1 778694 2062335
Andre kortsiktige fordringer 7 21 261 22028
Sum fordringer 1 799955 2084363

Bankinnskudd, kontanter o.l. 2899874 3392853

Sum omløpsmidler 4699829 5477216

SUM EIENDELER 4699829 5477216
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EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Sum egenkapital

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Knut Bjorklyi
Styrelede

Elisabeth B. Rognli
Styremedlem

l t ~

Nina Mdrberg

Styremedlem

Troms idrettskrets

Balanse per 31.desember

Tromsø, den

NOTE 2017 2016

8 1 988600 1 989878
1 988600 1 989878

1 265193 969368
9 1 446035 2517970

2711 229 3487338

2711 229 3487338

4699829 5477216

!" / 2018

kinn> ierglitul
Nestleder

rank Hermansen
Styremedlem

lan- ald Jansen
Sty emedlem

Hege Lynum Pedersen
Styremedlem

SyIvi Ofstad
Org.sjef
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Troms idrettskrets

Noter til regnskapet 2017

Notel Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassfisering av kortsiktigog langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdt

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter o.1.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som
er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjon
Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balansefert under avsetning for forpliktelser.
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

n ntektsføri ngsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.

Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.

Skatter
Troms Idrettskrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2 Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av: 2017 2016
3402 Troms Fylkeskommune -3 448 800 -3 613 818
3404 Finnmark Fylkeskommune -375 000 -375 000
3407 Olympiatoppen - Tilskudd -188127 -800 000
3410 NIF - Rammetilskudd -1 960 272 -1827 089
3414 Troms Fylke v/Næring (RUP) -550000 -550000
3430 Overført fra tidligere år -122 936 0
3450 Overført fra tidligere år -27 396 0
3460 NIF Andre tilskudd -1510 306 -1 651 201
3465 Overført til neste år 746 321 966 862
3473 Tilskudd andre 0 -68925
3479 Overført fra forrige år -1 185 843 -914 074
3487 Nordland Fylkeskommune -787 000 -995 600
3489 Tromsø Kommune - tilskudd -750 000 -592 000
3494 Finnmark Idrettskrets -75 000 -75 000
3495 Harstad kommune -50 000 -50 000
Sum -10 284 359 -10 545 845

Note 3 Andre inntekter
Regnskapsposten består av: 2017 2016
3122 Sparebanken Nord-Norge -550 000 0
3910 Deltageravgift-kurs -110497 -166031
3916 Andre inntekter -35 437 -70 259
3997 Momskompensasjon -512 071 -436 391
3998 Div. inntekter -1645 635 -1064 626
3600 leieinntekter -30 536 -90 737
Sum -2 884 176 -1 828 044
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Troms idrettskrets

Noter til regnskapet 2017

Note 4 Lønns- og personalkostnader

2017 2016
Lønn fakturert fra NIF 6 021 163 5308601
Refusjon sykelønn -332479 -41 382
Andre ytelser fakturert fra NIF 134026 15669
Annen personalkostnad 142324 89750
Sum 5 965034 5372638

Antall årsverk 9,3 9,1

Fra 2005 ble alle lønnskostnader i Idrettskretsen ført brutto i NIFs regnskap og
viderefakturert Idrettskretsen.

NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i Idrettskretsen og kostnaden
presentert i kretsens regnskap utgjør viderefaktureringen av lønn fra NIF.

Antall årsverk reflekterer antall årsverk som er utført for kretsen i regnskapsåret.

Lønn til org.sjef utgjør kr 728 388 og annen godtgjørelse var kr 11 000.

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 37 500 inkl. mva. til lovpålagt revisjon, og kr. 0 inkl. mva til andre attestasjonstjenster.
Det er utbetalt honorar til styre med kr. 45 000 i 2017. Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.17.

Idrettskretsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Kretsens pensjonsordninger
tilfredsstiller kravene i denne lov.

Kretsens ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. En av Kretsens ansatte har gått av med AFP per 31.12.2016.

Note 5 Andre driftskostnader

Regnskapsposten består av: 2017 2016
Kontorkostnader 1 321 481 1 342 417
It-kostnader 298 201 150 178
Idrettsutstyr 35 776 47 275
Reise-og oppholdskostnader 1 281 527 1 592 018
Andre kostnader 1 568 798 1 644 205
Sum 4 505 782 4 776 093

Note 6 Kundefordringer

Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr. 0

Note 7 Andre kortsiktige fordringer
Regnskapsposten består av: 2017 2016
Forskuddsbetalte kosntader 10 011 10 778
Depositum husleie 11 250 11 250
Sum 21 261 22 028

Note 8 Egenkapital 2017 2016
Annen Annen

egenkapital egenkapital
Egenkapital pr 01.01 1 989 878 1 993 056
Arets resultat til / fra annen egenkapital -1278 -3178
Egenkapital pr. 31.12 1 988 600 1 989 878

Note 9 Annen kortsiktig gjeld

Posten består av: 2017 2016
2920 Mellomregning Barents 0 420 924
2970 Uopptjent inntekt 100 000 0
2980 Avsetninger og forpliktelser 1246 646 1 899 442
2985 Avsetning - Grunnstønad 78129 148 948
2987 Ørem.midler-Svalbard Turn 0 27 396
2988 Fond-aktiva nedlagte klubber 21 260 21 260
Sum 1 446 035 2 097 046
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Registrert revisor
Jan Erik Tausen

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til årsmøtet i Troms idrettskrets

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Jeg har revidert Troms idrettskrets' årsregnskap som viser et underskudd på kr 1278. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter min mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av kretsens finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Mine oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Jeg er
uavhengig av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt mine øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av Styrets årsberetning 2017.

Min uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og jeg attesterer ikke
den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det min oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap jeg har opparbeidet meg under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom jeg hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon
er jeg pålagt å rapportere det. Jeg har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.
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Registrert revisor
Jan Erik Klausen

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til kretsens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Mitt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder min konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen
garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som
følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den
enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne
foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om Øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger jeg har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener jeg at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av kretsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Tromsø, 20. mars 2018

7- 7

)( frik
gistrert revisor
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ÅRSBERETNINGEN FRA KONTROLLKOMITEEN I TROMS
IDRETTSKRETS FOR 2017

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir kontrollkomiteen herved sin beretning til idrettskretstinget.

Det har vært avholdt 1 møter i kontrollkomiteen i 2017.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med idrettskretsens økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at
idrettskretsens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer,
samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettskretsens lov og beslutninger
fattet av idrettskretstinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at idrettskretsens interne
økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

Kontrollkomiteen skal påse at idrettskretsens regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og
delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for idrettskretsens drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen
skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere idrettskretsens finansielle stilling, forvaltning og drift.

Kontrollkomiteen har fått adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og
utvalgsprotokoller samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å gjennomgå, og har
gjort seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. Komiteen har fått alle opplysninger
fra idrettskretsens administrasjon, styre og revisor som komiteen har bedt om.

Kontrollkomiteen har følgende merknader til det fremlagte årsregnskapet:

Troms ldrettskrets (TIK) økonomiforvaltning baserer seg i stor grad på faste inntekter og utgifter med
noen variabler fra år til år, men med god og oversiktlig dokumentasjon.

Troms Idrettskrets er juridisk eier og fører også regnskapet for Olympiatoppen Nord-Norge (OLT)
hvor størstedelen av inntektene baserer seg på prosjektmidler som løper ut i 2018. Det er verdt å
merke seg at aktiviteten for OLT har økt betraktelig de siste årene.
OLT hadde ved inngangen til 2017 kr 358 233,- i ubrukte midler innen prosjektene. Disse ubrukte
midlene samt normalt tildelte midler har blitt brukt på aktivitet i løpet av 2017.
OLT har ingen egen egenkapital men baserer seg på TIKs egenkapital.
OLTs regnskap viser ett underskudd på kr 18 402,- for 2017.

Driften av Troms idrettskrets har, før man tar hensyn til OLTs regnskap, ett overskudd på kr 16
975,- Men når OLTs regnskap legges inn i TIKs regnskap får man ett bokført underskudd på kr
1278,- for 2017.

Troms idrettskrets har god arbeidskapital og egenkapital. Regnskapet for 2017 synes å være i balanse
i forhold til budsjett for samme år, og det er kontroilkomiteens oppfatning at Troms idrettskrets for
2017 har hatt god økonomiforvaltning.
Kontrollkomiteen er bekymret for OLT regnskap for 2018 om ikke OLT tilføres nødvendige midler for
å opprettholde aktivitetsnivået samt få regnskapet i balanse.
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Kontrollkomiteen har fått god og grundig orientering av organisasjonssjef Sylvi Ofstad, og det er vår

oppfatning at idrettskretsen har god driftskompetanse.

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2017 og det styrebehandlede

årsregnskapet for 2017. Styrets beretning og årsregnskapet er satt opp i samsvar med

regnskapsloven. Kontrollkomiteen har fått seg forelagt revisjonsberetningen for 2017, og revisor har
avgitt «ren» beretning.

Kontrollkomiteen avgir med dette beretning til idrettskretstinget om sin gjennomgåelse av

årsregnskapet/årsregnskapene og idrettskretsen anliggender for øvrig, herunder budsjetter og

budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning. Det materialet

kontrollkomiteen har fått seg forelagt gir ikke foranledning til særlige bemerkninger utover det som

fremgår av denne beretning.

Kontrollkomiteen har ført protokoll over sine forhandlinger.

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og idrettskretsens årsregnskap for 2017 godkjennes

av idrettskretstinget.

Dato: 8.03.18

Erik Engenes Jan Erik Tiettermann
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Troms idrettskrets ting 2018

Strategiplan for Troms IK 2018-2020

En idrettskrets har en del lovpålagte oppgaver (NIFs lov) og en del delegerte oppgaver på vegne av
idrettsforbundet som administrasjonen arbeider med til daglig. Det til enhver tid gjeldene
Idrettpolitsike Dokument for norsk idrett gir også føringer for hva en idrettskrets skal ha fokus på.
Troms fylkeskommune er vår regionale samarbeidspart når det gjedler å skape rammevilkår for
idretten i Troms. De har også sine mål for idretten i Troms som de søker et samarbeid med
idrettskretsen for å løse. Disse overordnede føringene danner et grunnlag for vår egen Strategiplan.

Idrettskresens forslag til ny oppbygging av planen er å vedta en Strategisk plan med mål på
hovedområder på idrettskretstinget. Deretter vedtat idrettskretsstyret Handlingsplaner for hvert år.
Administrasjonen utarbeider så sine arbeidsplaner.

En Strategisk plan er tenkt gjeldene i 4 år, med evalueringsrapport etter hver ting-periode på 2 år.
De ettårige Handlingsplanene danner grunnlaget for idrettskretsens budsjett.

Troms idrettskrets forslag til Strategisk plan 2018-2020 er forslag for de to neste årene.

1 2019 vil det neste idrettstinget for norsk idrett bli avholdt, der et nytt idretspolitisk dokument, IpD,
blir vedtatt. Denne vil legge føringen for vår neste Strategiske plan, samt sammenslåingsprosessen
med Finnmark idrettskrets.

Planhierarki for Troms idrettskrets med overordnede planverk, føringer og rammevilkår:

Overordnede føringer Føringer fra egen organisasjon Rammevilkår

Lovpålagte Delegerte IPD Idrettsstyrets Innspill fra Innspill fra Fylkeskommunale
oppgaver oppgaver planer idrettslag og

særidretter
eget styre og
administrasjon

mål

Strategisk plan
for idrettskretsen

Vedtas ov kretsrimet

Handlingsplaner Vedtas av kretsstyret

Arbeidsplaner Vedtas av administrasjonen



Strategisk plan
Troms idrettskrets 2018-2020

Now ;Es
IDRETTSFORBUND

Q9

Strategisk plattform

Visjon: Idrettsglede for alle

Virksomhetside: Troms idrettskrets skal fremme idrettens interesser i Troms

Troms idrettskrets skal alltid opptre i tråd med norsk idretts verdier:

Aktivitetsverdier Organisasjonsverdier

Innsatsområder

Aid,UT t~

Mål: Idrett og fysisk aktivitet for alle som ønsker det

For å oppnå dette vil vi:

• Utvikle idrettslagene slik at de kan tilby attraktive og lett tilgjengelige idrettsaktiviteter

• Videreutvikle tiltak for rekrutering, aktivisering og inkludering av underrepresenterte
grupper, herunder også voksenidretten

• Arbeide for utvikling av folk-til-folk samarbeidet i Barentsidretten

• Skape gode rammevilkår for alle som ønsker å drive idrett, både bredde og topp

• Sikre at idrettsaktivitet i Troms drives i hht til norsk idretts verdier, med spesielt fokus på rent
idrettslag, barneidrettsbestemmelser og nulltoleranse for seksuell trakassering

• Fremme tiltak for å redusere økonomisk terskel i idretten for å delta i idretten

• Arbeide for gratis bruk av kommunale idrettsanlegg for barn og unge
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Kompetanse

Mål: En veldreven idrettsorganisasjon med kompetente og motiverte tillitsvalgte

For å oppnå dette vil vi:

• Tilby kurs og kompetansehevende tiltak tilpasset de behov som finnes
• Tilse at alle idrettslag driver sin virksomhet i hht idrettens lover og regler
• Stimulere til frivillig virksomhet

• Arbeide for at flere ungdommer tar tillitsverv og posisjoner i norsk idrett
• Etablere ungdomsnettverk

• Stimulere til økt kvinneandel og -deltakelse på alle nivå i norsk idrett
• Følge opp og sørge for godt samarbeid med idrettsrådene i fylket

Anlegg

Mål: Flere, bedre og tidsriktige idrettsanlegg

For å oppnå dette vil vi:

• Arbeide for at idretten har innflytelse på (utbyggingsrekkefølgen) basert på idrettens behov
og prioritering

• Skape gode rammevilkår til idrettslag som ønsker å bygge nye idrettsanlegg
• Sikre samarbeid med særidrett og idrettsråd for en god planlegging og realisering av

idrettsanlegg

• Være en kompetent ressurs og yte service til idrettens på planprosesser innen
anleggsbygging

Sairn%i•: ndlång og utvikling

Mål: Være en organisasjon som fremmer samhandling og utvikling, både innenfor

idrettspolitikk og på tvers av fagmiljø

For å oppnå dette vil vi:

• Arbeide for videreutvikling av Bardufosstun idrettssenter gjennom aktivt eierskap
• Drift og videreutvikling av Idrettens hus i Tromsø
• Etablering av Idrettscampus Tromsø (som inkluderer idretten i Troms)

• Fremme idrettspolitiske saker for Troms

• Aktiv samhandling med særidrettene i Troms

• Fremme miljøperspektiv i idrettens aktiviteter, arrangement og anleggsbygging
• Være en idrettspolitisk støttespiller og fremme gode rammer for idrettsarrangement i Troms
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Troms idrettskrets ting 2018

Sak 5 Troms idrettskrets Langtidsbudsjett 2018 - 2020

Formålet med langtidsbudsjettet, LTB, er å gi et bilde av forventede økonomiske rammer og prioriteringer

i kommende tingperiode. LTB skal være retningsgivende for satsingen innenfor periodens

handlingsprogram. Samtidig skal det være en forenklet og oversiktlig plan over TIKs økonomiske

virksomhet i kommende tingperiode.

RAMMEVILKÅR
Idretten må være innstilt på endringer i rammevilkårene ut fra utviklingen innen egen organisasjon, i

forhold til det offentlige og til andre samarbeidspartnere. Vi lever i et samfunn i rask endring og med mer

mobilitet og større anledning til å velge enn før — også muligheten til å velge seg bort fra fellesskapet.

Rammevilkårene for idretten i Troms er i første rekke bestemt av:

Idrettens lovverk, NIFs idrettspolitiske dokument, Offentlige planverk, Generelle utviklingstrekk i

samfunnet, Medlemstall.

Norges idrettsforbund idrettspolitiske dokument (IPD):

NIFS idrettspolitiske dokument, langtidsbudsjett og styrevedtak er retningsgivende for idrettskretsens

virksomhet. De er med å bestemme hvilke idrettspolitiske innsatsområder idrettskretsen skal konsentrere

seg om, og størrelsen på overføringene fra NIF til idrettskretsene.

IDRETTSKRETSENES ØKONOMI

For å vise utviklingen i idrettskretsens økonomiske rammebetingelser i et lengre perspektiv følger her en

tabell som viser samlet tilskudd fra NIF, Troms fylkeskommune og andre de siste årene:

2015 2016 2017 2018

NIF rammetilskudd 1.845.353 1.857.600 1.816.000 1.860.428

NIF kompetanse 329.065 223.640 249.333 252.000

Troms fylkeskommune
Grunnstønad, Akt.midler
Inkludering 3.465.000 3.600.000 3.530.000
Folkehelse

Prosjektmidler andre 684.000 542.000 700.000 718.000

Tilskudd fra NIF

Idrettskretsene får tildelt et rammetilskudd fra NIF for å utføre idrettskretsen kjernevirksomhet. I tillegg

får idrettskretsene tildelt midler til kompetansearbeid for idrettslag og idrettsråd.

Tilskudd fra Troms Fylkeskommune

Idrettskretsen søker og får tildelt midler fra fylkeskommunen med egne poster; grunnstønad idrettskrets,

grunnstønad særkretser/regioner, aktivitetsmidler særkretser/regioner, ulike inkluderingstiltak.



HOVEDPRINSIPPER FOR ANVENDELSE AV DISPONIBLE MIDLER

Troms idrettkrets kostnader fordeler seg i hovedsak på følgende områder:

Administrasjon og ledelse

Idrettskretsens driftskostnader består av personalkostander, kostnader knyttet til styrets arbeid,
administrative kostnader som for eksempel porto, kopi, telefon, IT-kostnader og drift av kontorlokaler,
arbeidsreiser, møtekostnader.

Rammevilkår og samfunnskontakt / arbeid for idrettspolitiske innsatsområder

Arbeid for å sikre gode rammevilkår og idrettsanlegg, herunder samfunnskontakt og informasjonsarbeid
TIK vil i neste periode prioritere Barentsidretten, arbeid for flere og bedre anlegg for idretten,
idrettssrådsarbeid, utvikling av Bardufosstun. Samarbeidet med UIT idrettshøgskolen og utvikling av
ldrettscampus Tromsø er en viktig satsing for fremtidig idrettskompetanse.

Organisasjon — og kompetansearbeid for idrettslag og idrettsråd

Kompetanseutvikling, prosesser og kurs for organisasjonsledd, styrer, ledere, trenere og dommere.
Idrettskretsen har stort fokus på kompetansearbeid for idrettslag og idrettsråd. TIK tilbyr kurs i idrettens
fellesområder. Klubbutvikling / idrettsrådsutvikling tilbys også.

Barne-, ungdoms- og breddeidrett og folkehelseprosjekter i regi av idretten

Rekrutteringstiltak og tilrettelegging av øvrig idrettsaktivitet for barn, unge og voksne.

Idrettskretsen har som et av sine mål å øke den fysiske aktiviteten blant folk i Troms samt å inkludere nye
grupper til idretten. TIK ønsker fortsatt å være an aktiv aktør i folkehelsearbeidet i regi av idretten.
TIK ønsker å utvikle nye tiltak rettet mot ungdomsidrett og motivering til frivillighet.

Aktivitetsformål for særidretten: 

Idretten i Troms tildeles støtte fra Troms fylkeskommune til aktivitetsformål i regi av særkretser/regioner.
Midlene er øremerket og skal i sin helhet tildeles til aktivitet. TIK forvalter ordningen ved å tildele midler
etter søknad. Regelverket for aktivitetsmidlene vedtas i TIKs styre og godkjennes av Troms
fylkeskommune.

Grunnstøtte til særkrets/regioner:

Idretten i Troms tildeles støtte fra Troms fylkeskommune til grunnstøtte til særkretser/regioner.
Tildelingen blir gjort av TIK basert på en matrise der antall idrettslag tilhørende særidrettene danner
grunnlaget for tildelingsbeløpet. Særkretser/regioner må vise til årsberetning og årsregnskap samt at de
utfører aktivitet ved å søke aktivitetsmidler.

Anleggsarbeid

Troms idrettskrets har ambisjon om å fortsette virksomhet for å styrke anleggsarbeid for idretten i Troms
med de tiltak og aktiviteter som en inkludert i Troms idrettskrets anleggsplan.

LANGTIDSBUDSJETT I TALL for Troms idrettskrets

Inntekter og kostnader for Troms idrettskrets vil for 2018-2019 være basert på samme grunnlag som
tidligere år, da våre inntektskilder og våre aktiviteter er stabile.

I fra 2019-2020 og frem i tid vil det skje endringer i norsk samfunn og i norsk idrett som vil påvirke både
våre rammevilkår og våre oppgaver.
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Følgende endringer og utfordringer vil få innvirkning på både vår økonomi og aktivitet:

1) Moderniseringsprosess i norsk idrett

Det er igangsatt en omfattende prosess for å modernisere hvordan vi utfører våre oppgaver i
norsk idrett for å skape idrettsaktivitet i idrettslagene.

Resultatet av prosessen kan føre til endringer både i oppgaver og rammevilkår for

organisasjonsleddene i norsk idrett.

2) Sammenslåing av idrettskretser

Etter planen skal Troms og Finnmark idrettskretser slåes sammen med virkning fra 1.1.2020.

Interimsstyret for TIK og FIK har som en av sine viktige oppgaver å arbeide for gode rammevilkår
fra vår nye fylkeskommune. Driften, aktiviteten og målene i den nye idrettskretsen skal også

utarbeides i sammenslåingsprosessen. Inntekter og kostnader er pr i dag uvisse.

3) Forutsigbar finansiering av Olympiatoppen Nord Norge

OLT NN har i stor grad vært driftet på prosjektmidler i perioden 2010-2018.

Hvis vi fortsatt skal ha et regionalt Olympiatoppsenter i Nord Norge som kan være en faglig god
støtte for toppidretten i nord, så er vi avhengig av ei mer forutsigbar grunnfinansiering. Foruten
tilskuddet fra OLT sentralt må det skaffes regionale inntekter i tillegg.

På nåværende tidspunkt vil idrettskretsen legge en økonomisk plan for 2019. Fra 2020 er mye avhengig av

de nevnte prosesser ovenfor.

Inntekter 2018 2019 2020
NIF rammetilskudd 1.860.000 1.860.000

Avhengig av resultat
av sammenslåing

Troms og Finnmark

NIF kompetansemidler 252.000 252.000
Troms fylkeskommune — grunnstønad TIK,
anleggsarbeid

1.100.000 1.100.000

Troms fylkeskommune — GS og akt.m særidrett 1.200.000
600.000

1.200.000
600.000

Troms fylkeskommune — ApD, Ungdomsidrett,
inkludering i IR,

650.000 650.000

Tromsø kommune, ApD 718.000 718.000
Momskompensasjon, finans 260.000 260.000
Anleggsarbeid i regi av TIKs anleggsplan
fra andre tilskuddsgivere

550.000 550.000

Andre inntekter 280.000 280.000
Sum inntekter 7.470.000 7.470.000

Kostnader 2018 2019 2020
Administrasjon 2.750.000 2.750.000

Avhengig av resultat
av sammenslåing

Troms og Finnmark

Tilskudd særidretten, OLT 1.700.000 1.700.000
Inkludering i regi av IR 700.000 700.000
Styret 315.000 315.000
ApD 920.000 920.000
Kompetansearbeid 350.000 350.000
Ungdomsidrett 90.000 90.000
Anleggsplan-arbeid 645.000 645.000
SUM KOSTNADER 7.470.000 7.470.000



Langtidsbudsjett for Olympiatoppen Nord Norge

Inntekter
2018 2019 2020

Olympiatoppen sentralt 1.320.000 1.320.000 1.320.000

Troms IK/Nordland IK/Finnmark IK 250.000

Troms fylkeskommune 550.000

Finnmark fylkeskommune 375.000 375.000

Nordland fylkeskommune 625.000

Kommuner 350.000 350.000

Andre inntekter 482.000

Prestasjonskonferansen Nord 1.761.000

Sum inntekter 5.713.000

Kostnader

2018 2019 2020

LØnn, administrasjon, reiser, prosjektledelse 1.900.000

Prestasjonsklynge, fagseminar 400.000

Trenerutvikling, kurs, fagdager 640.000

Treningskvalitet, test, styrke, teknikk, motorikk 1.110.000

Helse, screening, ernæring, psykologi 485.000

Prestasjonskonferansen Nord 1.047.000

Sum kostnader 5.582.000

Det arbeides fortsatt med plan for finansiering av OLT Nord fra og med 2019.

Forslag på vedtak:

Langtidsbudsjett for Troms idrettskrets 2018-2019 vedtas.

Interimsstyret for TIK og FIK arbeider for de nye økonomiske rammebetingelser fra 2020.
De nordnorske idrettskretser bidrar i arbeidet for regionale økonomiske midler til Olympiatoppen Nord
Norge.
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Sak 6A Troms idrettskrets som deleier i Bardufosstun AS

Bakgrunn

Bardufosstun idrettssenter (BT) ble bygget i  av Norges idrettsforbund (NIF) som et idrettssenter
for nordnorsk idrett.

NIF har hatt i hele BTs historie hatt eierskap i BT, men med andre deleiere involvert i perioder.

Troms idrettskrets bygde Idrettens Hus vegg-i-vegg med BT i 1991. Bygget ble solgt til Norges
idrettsforbund i 2013, med en avtale om innløsing hvis NIF foretok videresalg av BT.
BT driftes av et driftsstyre. Troms IK er representert i styret for driftselskapet BT AS.

Det har i 2016-2018 foregått en prosess igangsatt av NIF vedrørende at NIF ønsker å etablere en ny
eierstruktur av BT med hovedvekt på lokalt og regionalt eierskap.

Det har vært flere møter mellom NIF, Målselv kommune, Troms IK, og BT driftsstyre i saken i hele
perioden.

Saken har vært behandlet i flere omganger i driftsstyret for BT.

Nordnorske idrettskretser har hatt samling på BT i november 2016, der orientering om BT-saken var
sentral.

I juni 2017 inviterte TIK aktuelle særkretser som er store brukere av BT, for å drøfte om de kan være
aktuelle i et idrettslig regionalt eierskap av BT i fremtiden.

20.februar 2018 arrangerte BT og Troms IK et Strategimøte for å utvikle BT og Rustahøgda idrettspark
til det beste for idretten i fremtiden. Særkretser, TIK, BT, Målselv kommune, Troms fylkeskommune,
Forsvaret var deltakere.

NIFs vedtak om endring av eierskap i BT

Vedtak i NIF Idrettsstyret, 15.3.17: 

1. Styret ber om at det arbeides videre med spørsmålet om eierskap med sikte på å finne et egnet
lokalt eller regionalt eierskap.

2. Beslutning knyttet til investering i utvidelse av romkapasitet med 10 nye rom utsettes til spørsmål
om eierskap er nærmere utredet.

3. Utvidelse og oppgradering av kjøkken og spisesal realiseres
4.Delvis renovering av annekset realiseres

Vedtak i NIF idrettsstyret, sept 2017:

Generalsekretæren ble gitt fullmakt til å effektuere en overdragelse av Bardufosstun fra NIF til
Bardufosstun AS i henhold til følgende vilkår og forutsetninger:

1. Overdragelsessummen for Bardufosstun AS settes til kr 100 000. Bardufosstun AS dekker
kostnaden til dokumentavgift.

2. Kulturdepartementet samtykker til overdragelsen og herunder at NIFS latente forpliktelse
for tilbakebetaling av tidligere tildelte spillemidler, samt retten til innvilgede, ikke-
utbetalte spillemidler for rehabilitering og utvidelse av overnattingskapasiteten ved
Bardufosstun, overtas av Bardufosstun AS.



3. Troms idrettskrets' rett til kompensasjon som følge av overdragelsen gjøres opp ved at
idrettskretsen mottar aksjer i Bardufosstun AS som korresponderer med kompensasjonens
forholdsmessige andel av Bardufosstuns markedsverdi.

4. Det inngås en låneavtale mellom NIF og Bardufosstun AS hvoretter utestående i henhold
til avtalt trekkfasilitet tilbakebetales over 5 år. Lånet renteberegnes lik NIFS
konsernutlånsrente.

5. Generalsekretæren viderefører i samarbeid med Bardufosstun AS' styre arbeidet med å
etablere lokalt og regionalt eierskap til Bardufosstun.

6. Generalsekretæren gis fullmakt til å effektuere overdragelsene iht. punktene 1 og 3 på
annen egnet måte dersom regnskaps- eller skattemessige hensyn skulle tilsi det.

Troms idrettskrets vedtak i saken BT

Sak 46, 10.5.17 

Vedtak: Styreleder og orgsjef drøfter saken med NIF i det videre arbeidet, og tar saken tilbake til
styret ved ei eventuell utvikling som involverer TIK.

Sak 93, 26.2.18 

Saken har vært behandlet som orienteringssak i styret i sak 75/16-18, angående NIFs overføring av
Bardufosstun eiendom til Bardufosstun AS og Troms idrettskrets.

Troms idrettskrets inngikk en avtale med NIF i 2013 ved salget av Idrettens Hus til NIF. I avtalen er
det en klausul hvis NIF overdrar eiendommen sammen med øvrige bygningsmasse innen 30år til
annen eier, skal TIK motta et beløp på kr.1.925.000, justert for tilsvarende endringer i SSBs
konsumprisindeks. Det regulerte beløpet tilsvarer i dag kr.2.112.319.

NIFS styre har vedtatt å overdra eiendommen til driftsstyret for Bardufosstun AS, inkludert at avtalen
med Troms idrettskrets innløses som aksjeposter i Bardufosstun AS.

Det er nå foretatt taksering av Bardufosstun, eiendom med bygningsmasse. Takst er satt til
kr.15.500.000. Når denne taksten legges til grunn utgjør TIKs eierandel 14 % av taksten.

NIF tilbyr Troms idrettskrets å innløse vår andel i aksjer til en eierandel på 14 % i Bardufosstun AS.

Vedtak: Troms idrettskrets aksepterer å innløse vår avtale med NIF fra 2013 vedr Idrettens Hus
Bardufoss, til å motta aksjer som tilsvarer 14 5 eierandel i Bardufosstun AS, eiendom og
bygningsmasse. Knut Bjørklund foreslås som Troms idrettskrets representant i det nye styret for
Bardufosstun AS til deres neste generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling i Bardufosstun AS

28.februar ble det gjennomført ekstraordinær generalforsamling i BT AS med aksjeeierne NIF (86%)
og TIK (14%) tilstede. Det ble vedtatt nye vedtekter for Bardufosstun AS.

Styrets innstilling til vedtak: Troms idrettskrets ting støtter opp om videreutviklingen av Bardufosstun
idrettssenter og ber TIK involvere idretten i nord i en eventuell fremtidig endret eierstruktur med
større regionalt eierskap.
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Troms idrettskrets ting 2018

Sak 6 B Idrettscampus Tromsø

Bakgrunn

Troms idrettskrets ting 2016 vedtok følgende i sak 6B: Troms idrettskrets styre oppretter ei
arbeidsgruppe som i samarbeid med dagens organisasjonsledd i idretten som inngår i Idrettens Hus,
utreder et forslag på en modell for «Kompetansesenter for idrett i nord».

Prosess i 2017-2018

Troms idrettskrets har i samarbeid med idrettsorganisasjoner på Alfheim og
Idrettshøgskolen ved Universitetet i Tromsø utarbeidet konseptet «Idrettscampus Tromsø».

Konseptet er pr mars 2018 i en fase der vi søker midler og samarbeidspartnere for ei
etablering av Idrettscampus Tromsø, i første omgang som et prosjekt.

Om Idrettscampus Tromsø

Utgangspunkt

Organisasjonene på Idrettens hus i Tromsø ønsker sammen med Idrettshøgskolen ved UIT,
Tromsø idrettslag, Norges Toppidrettsgymnas og Alfheim Arena AS å styrke samarbeidet og
tilbudet til idretten. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å etablere et Idrettscampus Tromsø på
Alfheim Stadion.

Idrettscampus Tromsø vil samle kompetansemiljøene og styrke samarbeidet på tvers av
idretter og nivå. Vi skal gjennom godt samspill skape det fremste regionale
kompetansemiljøet på idrett og folkehelse i Norge.

Dagens status

I nfrastruktur og møtearena: Idretten har i dag tilgang på kantine, møterom, kontorer, test-
og forskningslab, undervisningslokaler, samt treningsfasiliteter. Det eksisterer en rekke
planer for bygging på Alfheim.

Test- og treningslab: Det er i dag etablert test, trening og forskningslab på Alfheim stadion.
Denne er delvis prosjektfinansiert. Test- og treningslaben benyttes til UlTs analyser og
forskning på toppidrett og folkehelse.

Idrettsadministrasjon: Idrettsorganisasjoner i Troms/Nord-Norge har sin administrasjon på
Alfheim. Idrettens Hus har 22 ansatte per mars 2018. Det gjennomføres en rekke møter og
samlinger for administrativt ansatte i idretten på Alfheim. Det er mulig å styrke Alfheim som
møtearena for de 400 idrettslagene og 60.000 medlemmene i Troms.



Samarbeid: Det er i dag etablert samarbeid mellom flere enkeltaktører med tilhold på
Alfheim. Det er også etablert samarbeid med regionale aktører i andre deler av Troms og
Finnmark.

Helse: Det foregår en rekke forskningsprosjekter både innen toppidrett og folkehelse på
Alfheim. Forskningen foregår på bachelor, master og phd-nivå. Det er idrettslege tilstede på
Alfheim ukentlig.

Toppidrett: Olympiatoppen Nord-Norge benytter fasilitetene på Alfheim i oppfølgingen av
regionale team og toppidrettsmiljøene i Tromsø. Gjennom de regionale teamene følger
Olympiatoppen også opp utøvere fra andre deler av landsdelen.
Tromsø IL og NTG har Alfheim stadion som sin trenings- og konkurransearena. NTG har om
lag 100 elever og aktivitet innen fotball, langrenn, skiskyting, friidrett, svømming og
håndball.

Utdanning: NTG er lokalisert på Alfheim Stadion med videregåendeskole. Det blir etablert
ungdomsskole fra høsten 2018. UIT ved Idrettshøgskolen har undervisning på Alfheim.

Alfheim testlab

Visjon for ldrettscampus Tromsø

Vi skal gjennom godt samspill skape det fremste regionale kompetansemiljøet på idrett og
folkehelse i Norge.

Overordnet mål

Vi skal skape en møteplass som samler fagmiljøene, styrker fellesskapet og legger til rette for
bedre samspill på tvers av idrettene.
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Dette skal vi oppnå:

• Vi skal skape arenaer hvor idretten møtes.
• Vi skal utvikle og dele kunnskap om idrett og folkehelse.
• Vi skal styrke samspillet mellom toppidrett, barne-, ungdoms- og breddeidrett,

folkehelsearbeid og forskningsmiljø, og gjennom dette tilføre idretten ny
kompetanse.

• Vi skal bruke resultater fra forskningen i treningshverdagen for å bygge
toppidrettskultur og oppnå best mulig kvalitet i treningsprosessen.

• Vi skal styrke idretten gjennom et godt helsetilbud, gode test- og treningsfasiliteter
og samarbeid med idrettens kompetansepersoner.

• Vi skal styrke folkehelsen gjennom inkludering, forskning, kompetansedeling og
tilrettelegging for økt fysisk aktivitet.

Utvikling og formell etablering av samarbeidet

Fase 1

Avtaleforpliktet samarbeid_

Samspill med
utgangspunkt i egen
virksomhet og finansiering.

I neste fase ønsker vi å:

Fase 2

P rosjektkkordinator_

Utvikle fellesaktiviteter i
regi av Idrettscampus
Tromsø.

Styrket samspill mellom
organisasjonene.

Fase 3

Fellesaktiviteter i regi av
ldrettscampus Tromsø.

Nye tilbud som støtter opp
om idrett og
folkehelsearbeid.

• Opprette et formelt samarbeid mellom idrettsaktørene på Alfheim
• Invitere Tromsø kommune og Troms Fylkeskommune i et samarbeid
• Engasjere en prosjektkoordinator som skal lede arbeidet videre
• Utvikle felles aktiviteter som utvikler idrettsmiljøene og forskning- og utviklingsarbeid

innen idrett og folkehelse

I prosjektfasen vil Idrettscampus Tromsø være organisert i regi av Troms idrettskrets med
forpliktende samarbeid med aktørene som tar del i konseptet.
I neste fase er det aktuelt å utrede en annen organisasjonsform som eies av medaktørene.

Styrets innstilling til vedtak:
ldrettskretstinget støtter planene for etalering av Idrettscampus Tromsø.
Troms idrettskrets søker om prosjektfinansiering av Idrettscampus Tromsø. Det inngås
samarbeid med idrettsaktørene og andre aktuelle medaktører i prosjektet.



Troms idrettskrets ting 2018

Sak 6C

Bakgrunn

Sammenslåing av Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets

Idrettskretsene i Norges idrettsforbund er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område.
Ref §2 (1) i lov for idrettskretser. Det geografiske området samsvarer med fylkesgrensene.

Følgende vedtak ligger til grunn for sak om sammenslåing av Troms IK og Finnmark IK:

A) På Norges idrettsforbund ting i 2015 ble følgende vedtak fattet:

Det skal utvikles en organisasjonsutviklingsp/an for norsk idrett hvor følgende tiltak skal stå sentralt:
a) Effektivisering av intern ressursbruk i norsk idrett
b) Bedre samhandling mellom organisasjonsleddene
c) Strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til statens forvaltningsreform dersom denne
gjennomføres i tingperioden

B) Idrettsstyret i NIF vedtok følgende den 15.3.17:

Norsk idrett skal gjøre nødvendige strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til
regionsreformen og endrede fylkesgrenser, dersom dette gjennomføres i tingperioden.

Det er et mål at norsk idrett til enhver tid er organisert på en måte som ivaretar hensynet til godt
samarbeid med den offentlige forvaltningen. Endringene skal skje parallelt med de offentlige
prosessene, dvs. med virkning fra samme tidspunkt som endringene i den offentlige organiseringen.

Straks det offentlige har besluttet å foreta strukturelle endringer, skal de berørte
organisasjonsleddene etablere nødvendige samarbeidsorganer og en administrativ ledelse som
forbereder idrettsorganisasjonens tilpasning til ny organisering.
Generalsekretæren pålegges å følge opp endringsprosessene, påse at organisasjonen følger opp
endringene i det offentlige, samt veilede de berørte organisasjonsleddene i spørsmål av juridisk,
organisasjonsmessig, økonomisk og arbeidsrettslig karakter

C) Stortinget vedtok 8.juni 2017 sammenslåing av Troms fylkeskommune og Finnmark
fylkeskommune.

Endring av fylkesstrukturen skal tre i kraft fra 1.januar 2020.

D) Troms idrettskrets har gjort følgende vedtak i saken:

Sak 61/16-18, 20.9.17: 
TIK og FIK etablerer ei felles arbeidsgruppe for å igangsette sammenslåing av
Idrettskretsene, ihht til NIFS veileder for sammenslåing. To styremedlemmer og organisasjonssjefen
fra hver av idrettskretsene danner arbeidsgruppa. Første felles møte for styrene i TIK og FIK
gjennomføres i Finnmark 17.-19.november 2017.
TIK representeres med styreleder Knut Bjørklund, nest/eder Jonny Ternlind og organisasjonssjefen i
arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa avløses av interimsstyret når dette velges.



Sak 72/16-18, 22.11.17: 
Interimsstyret for sammenslåing av TIK og FIK settes sammen av leder og nestleder fra hver av
idrettskretsene samt en ansattes representant. Org.sjefene møter med tale- og forslagsrett.
Interimsstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
(endret i sak 87: Sammensetningen av interimsstyret for sammenslåing av TIK og FIK endres til å
bestå av leder og nestleder fra hver av idrettskretsene. Org.sjefene møter med tale- og forslagsrett.)

Sak 73/16-18, 22.11.17: 
Interimsstyret skal KUN behandle saker som omhandler sammenslåingsprosessen mellom Troms — og
Finnmark idrettskretser.

1.lnterimsstyret får fullmakt til å besørge alle forhold knyttet til sammenslåingsprosessen, herunder
utarbeide forslag til lov for den nye idrettskretsen og innkalle til et konstituerende ting.
2. Interimsstyret skal legge frem innstilling på kandidater til valgkomite som skal velges på det
konstituerende tinget.
3.Interimsstyret skal arbeide i samsvar med NIFS lov og lovnorm for idrettskretser.
4.TIK's styre og FIK's styre skal holdes løpende orientert om interimsstyrets arbeid.
5. Den administrative lederen for sammenslåingsprossen rapporterer til interimsstyret.

Prosess videre

Interimsstyret for TIK-FIK har gjennomført 2 møter.

• Møte nr.1, 25.1.18, sak om konstituering

• Møte nr.2, 21.3.18, sak om plan for prosess

Følgende saker skal behandles i interimsstyret frem mot felles IK-ting i november 2019 der
sammenslåing vedtas endelig:

1. Dialog og møter med idretten i hver av idrettskretsene for innspill i prosessen.
Hva er viktig for idrettsrådene, særkretser og regioner i en nye sammenslått idrettskrets?

2. Utarbeide forslag på:
- ny lov med representasjon på den nye idrettskretsens ting
- sammensetning av styre med antall styremedlemmer
- ny virksomhetsplan med mål
- felles budsjett, herunder disponering av fylkesmidler

3. Møter med fellesnemd for ny fylkeskommune.
Utarbeide søknad på midler til idretten.

4. Forberede ekstraordinære idrettskretsting i TIK og FIK, samt felles ting i november 2019, med
sak om å vedta sammenslåing og valg av nytt styre for Troms og Finnmark idrettskrets.
Valgkomite blir sammensatt av valgkomiteen for TIK og FIK, valgt på våre ting i 2018.

Styrets innstilling til vedtak:

Troms 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.
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Sak 6D Fremtidig finansiering av Olympiatoppen Nord

Bakgrunn

Olympiatoppen Nord ble etablert som et regionalt Olympiatoppsenter i 2004. Frem til 2010 var dette
et lite regionalt senter med /z årsverk. Fra 2010 fikk de nordnorske idrettskretsene søkt og tildelt
økte regionale midler slik at senteret økte sin ressurs og aktivitet betydelig.
Største andelen av finansieringen er siden 2010 basert på prosjektmidler.

Fra 2019 er prosjektperioden over. Det er derfor behov for en mer forutsigbar grunnfinansiering av
Olympiatoppen nord (OLT Nord) som kan sørge for stabilitet i kjerneoppgavene OLT Nord skal kunne
serve toppidretten i nord med.

OLT Nord er faglig tilknyttet Olympiatoppen sentralt. Troms idrettskrets er juridisk eier av OLT Nord,
det vil si at idrettskretsen har ansvar for regnskapet.
Idrettskretsen har en viktig rolle for å styrke rammevilkårene innenfor sitt fylke og koordinere
idrettens behov overfor fylker og kommuner, herunder også toppidretten.

Om Olympiatoppen Nords virksomhet

OLT Nord skal styrke og understøtte utviklingen av morgendagens toppidrettsutøvere og
toppidretten regionalt, og har følgende oppdragsbeskrivelse: Utvikle og formidle relevant
kompetanse i regionen og gjennom dette være sentrale bidragsytere i å kvalitetssikre prioriterte
særidretters toppidrettsarbeid. OLT Nords viktigste målgrupper vil således være morgendagens
toppidrettsutøvere, trenere, ledere og prestasjonsmiljøer.

Prioriterte fokusområder for OLT Nord er:

• Utfordre, kvalitetssikre og støtte særidrettenes toppidrettsarbeid for å legge grunnlaget for å
utvikle internasjonale toppidrettsutøvere fra regionen.

• Være en møteplass med tverrfaglig spisskompetanse innenfor prestasjonsfag og
helsetjenester, som styrker kompetanseutvikling og tilrettelegger for kompetanseoverføring
på tvers.

• Drive trenerutvikling som høyner kompetansen for talent- og toppidrettsutvikling, som også
bidrar til at kompetansen kommer regionale klubber og prestasjonsmiljøer til gode.

• Faglig oppfølging av prioriterte utøvere, trenere og miljø, med fokus på utvikling av
toppidrettskultur/prestasjonskultur.

• Samarbeide om toppidrettsfaglig kompetanse inn mot definerte private toppidrettsgymnas i
regionen og offentlige videregående skoler med toppidrettssatsing.

• Stimulere og styrke FoU arbeidet og faglig utvikling i nært samarbeid med UiT Norges
arktiske universitet.

• I samarbeid med universitet, tilrettelegge for at utøvere i regionen kan kombinere toppidrett
og studier.

• Bidra til å styrke stolthet og identitet knyttet til gode prestasjonsmiljøer i regionen som kan
få ringeffekter i forhold til regional utvikling, samarbeid med næringsliv, offentlig sektor og
andre.
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• Samarbeide med fylkeskommunene om å realisere regionale strategier og mål der disse er
sammenfallende med OLT Nord.

OLT Nord er organisert med hovedsete i Tromsø og campus i Alta og Bodø og har 6 årsverk fordelt på
noen få faste ansatte og et antall fag-/ressurspersoner på midlertidige deltidsavtaler/engasjement.

OLT Nord jobber i 2018 med 13 prosjekter/prestasjonsmiljøer i Nord-Norge der vi når mer enn 90
utøvere og deres trenere. Miljøene følges opp med faglig oppfølging innenfor fagområder som
teknikk/motorikk, trenerutvikling, idrettsernæring og kraft/styrke, med alt fra ukentlige økter i
grupper og individuelt til foredrag og konsultasjoner en til en. Vi har i tillegg et eksternt
helsenettverk, som sikrer utøverne rask konsultasjon hos leger og fysio-/manuellterapeuter med
spisskompetanse på idrett, og som sikrer oss tverrfaglighet i vår oppfølging av utøverne.

Eksempler på prioriterte prestasjonsmiljø er Team Veidekke Nord-Norge, BK Tromsø, Bodø
Bryteklubb og Team Alta. Vi ser meget gode resultater av arbeidet og kan trekke frem etablering av
en trenerarena i Alta med over 30 trenere på tvers av idretter og miljø, en helhetlig karrierevei i
langrenn med oppfølging av utøvere i hele Nord-Norge fra videregående skole til seniornivå, samt
oppfølging av et brytemiljø i Bodø med utøvere på aldersbestemte landslag.

Dersom OLT Nord skal befeste og styrke sin rolle i utvikling av toppidretten i nord er det avgjørende
at hele Nord-Norge tar en større rolle, også i den ypperste toppidretten. OLT Nord er avhengig av
forutsigbar finansiering for å kunne være et sterkt regionalt senter som motor i toppidrettsarbeidet.
Vi ønsker også å løfte frem det betydelige potensial som ligger i de positive effektene av samarbeidet
med UiT Norges arktiske universitet, samt den nære tilknytningen mellom Olympiatoppen og
prestasjonsmiljøene i Nord-Norge. Kun sammen kan vi løfte toppidretten til å bli en forlenget arm av
barne- og ungdomsidretten. Vi legger stort engasjement og stolthet i at det skal være mulig å bli
internasjonal topputøver og bo og trene i Nord-Norge.

Finansiering av OLT Nord i 2017
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Behov for fremtidig finansiering av OLT Nord sett i forhold til OLT Nords regionale oppdrag og
prioriterte fokusområder

Inntekter Budsjett 2019 Budsjett 2020
Tilskudd Olympiatoppen -1320000 -1 375 000
Overførte midler fra tidligere år - -
Driftstilskudd Troms Fylkeskommune - -750 000
Driftstilskudd Nordland Fylkeskommune - -500 000
Driftstilskudd Finnmark Fylkeskommune - -500 000
Prosjektmidler Troms Fylkeskommune -550000 -
Prosjektmidler Nordland Fylkeskommune -625000 -
Prosjektmidler Finnmark Fylkeskommune -375000 -
Tilskudd kommuner -400000 -400 000
Tilskudd idrettskretser -200000 -
Egenandel prosjekter/salg av tjenester/overskudd egne
tiltak -400000 -400 000
Tilskudd næringsliv/stiftelser -400000 -400 000

Momskompensasjon -200000 -200 000

SUM INNTEKTER -4 470 000 -4 525 000

Utgifter Budsjett 2019 Budsjett 2020
Lønn ansatte 1050000 1 050 000
Drift / reiser 450000 475 000
Fagansvarlige / fagteam - deltidsstillinger / avtaler 1750000 1 850 000
Prosjekter og fagleveranser idretter 1100000 1 000 000
Kompetanseutvikling OLT Nord 35000 50 000
Lab / testing 60000 75 000
Sum kostnader 4 445 000 4 500 000

Styrets innstilling til vedtak:

ldrettskretstinget synes det arbeidet som OLT Nord utfører er viktig for idretten i Troms.
Troms idrettskrets søker om forlengelse av prosjektfinansiering for OLT Nord i 2019, som en
overgangsordning på grunn av sammenslåing med Finnmark idrettskrets fra 2020.
Interimsstyret for TIK-FIK innarbeider tilskudd til OLT Nord som en del av tilskuddet fra den nye
fylkeskommunen til idretten, med klar ambisjon om å øke det totale tilskuddet.
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Sak 8 Valg

Troms idrettskrets 2018 — 2019 (2020) — valgkomiteens innstilling

TIKs styre

Verv navn idrettslag Bosted født
leder Knut Bjørklund Harstad IL Harstad 1954
nestleder Inger Lise Brones Kvaløysletta Skilag Tromsø 1965
medlem Frank Hermansen Tromsdalen UIL Tromsø 1956
medlem Jan-Harald Jansen Havørn UIL Senjahopen 1963
medlem Lise Marie Hagensen

Nystrøen

Bardufoss Gymnastikk og
Turnforening

Bardufoss 1974

medlem Nina Murberg Finnsnes IL Finnsnes 1965
medlem Sebastian Henriksen Kvaløya Sportsklubb Kvaløysletta 1997
1. vara Erik Engenes Kvæfjord IL Borkenes 1967
2. vare Tove E. Dreyer Furuflaten IL Oteren 1962

TIKs kontrollkomite

Verv navn idrettslag Bosted
leder Frode Karlsen Kvæfjord IL Borkenes
medlem Hilde Ovesen Vikran IL Vikran
medlem Ellen Sverdrup Tromsø

ryttersportklubb
Tromsø

vara Unni Steinlund Furuflaten IL Furuflaten

TIKs hederstegnkomite

Verv navn idrettslag Bosted
medlem Johnny Hansen Tromsø skøyteklubb Tromsø
medlem Rigmor Hansen Aarrestad Harstad
medlem Hermund Dalvik Kåfjord IL Samuelsberg
vara Mildrid Fagerli Kvæfjord IL Borkenes

TIKs valgkomite

Verv navn idrettslag Bosted
leder

medlem

medlem

vara
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