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Ekstraordinært idrettskretsting – Troms og Finnmark idrettskrets - konstituering 

 

 

Program søndag 17.november 

Kl.08:30  Fremmøte og registrering 

Kl.09:00 Åpning 

Kl.09:15 Konstituerende idrettskretsting settes 

Kl.09:25 Tingforhandlinger 

Kl.13:00 Avslutning 

 

 

Saksliste 

Sak 1 Godkjenne de fremmøtte representantene 

Sak 2 Godkjenn innkalling, sakliste og forretningsorden 

Sak 3 Velge dirigenter, referenter, samt to representanter til å underskrive protokollen 

Sak 4 Behandle vedtak om etablering av Troms og Finnmark idrettskrets  

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

herunder representasjonsfordeling på idrettskretsting 

Sak 6 Behandle vedtak om logo for Troms og Finnmark idrettskrets 

Sak 7 Behandle kriterier for Hederstegn for Troms og Finnmark idrettskrets 

Sak 8  Behandle langtidsplan for Troms og Finnmark idrettskrets «Idretten skal» 

Sak 9 Behandle rammebudsjett for Troms og Finnmark idrettskrets 

Sak 10 Engasjere autorisert revisor for Troms og Finnmark idrettskrets 

Sak 11 Foreta følgende valg for Troms og Finnmark idrettskrets,  

a) leder 

b) nestleder 

c) 5 styremedlemmer 

d) 1.varamedlem og 2.varamedlem 

e) kontrollkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

f) representasjon til idrettstinget 

g) valgkomite med leder, 2 medlemmer, 1 varamedlem 
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SAKSBEHANDLING 

 

Sak 1 Godkjenne de fremmøtte representantene 

Viser til lov for Troms IK og Finnmark IK §13. 

Interimsstyrets innstilling: 

De fremmøtte representanter godkjennes jf. Troms IKs og Finnmark IKs lov §13 

 

Sak 2 Godkjenn innkalling, sakliste og forretningsorden 

Innkalling til ekstraordinært idrettskretsting for sammenslutning av Troms idrettskrets og Finnmark 

idrettskrets ble sendt ut 9.september. 

I innkallingen gjør vi oppmerksom på at interimsstyret foreslår at tingperioden varer frem til et 

ordinært idrettskretsting våren 2022. 

På sakslisten er det derfor tatt med behandling av langtidsplan for Troms og Finnmark idrettskrets. 

 

Forslag på 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 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 

 

Interimsstyrets innstilling til vedtak: 

Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes 
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Sak 3 Velge dirigenter, referenter, redaksjonskomite, tellekorps samt to 

representanter til å underskrive protokollen 

Det velges 2 dirigenter, 2 referenter, 2 representanter til å underskrive protokollen, 

redaksjonskomite, tellekorps. 

Interimsstyrets innstilling til vedtak:  

Stein Gunnar Bondevik og Guri Aarøen velges som dirigenter. 

Ida Ruiken og Inger Lise Eieland velges som referenter. 

Tre representanter velges til tellekorps. 

To representanter fra salen velges til å signere protokollen. 

 

 

Sak 4 Behandle vedtak om etablering av Troms og Finnmark idrettskrets  

Idrettstinget 2015 vedtok under behandling av Idrettspolitisk dokument 2015-2019 at følgende tiltak 

skal stå sentralt: ”Strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til statens forvaltningsreform 

dersom denne gjennomføres i tingperioden.” Idrettstyret vedtok mars 2017 at norsk idrett skal gjøre 

nødvendige strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til regionreformen og endrede 

fylkesgrenser. Da det ble vedtatt at Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune skulle slås 

sammen, betyr dette at også idrettskretsene i de to fylkene må gjøre det samme. 

 

Interimsstyrets innstilling til vedtak:  

Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets slås sammen til Troms og Finnmark idrettskrets med 

virkning fra 1.1.2020, med organisasjonsnummer 971 577 983. 

Eiendommer som i dag eies av Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets samt egenkapital tas 

med inn i felles eierskap i den nye idrettskretsen. 

Dersom sammenslutningen av fylkeskommunene reverseres i løpet av neste stortingsperiode og 

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

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

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

tilbakeføres forholdsmessig slik den ble tatt med inn i sammenslutningen. 
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Sak 5 Behandle vedtak om ny lov for Troms og Finnmark idrettskrets 

herunder representasjonsfordeling på idrettskretsting 

Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og lovnorm for idrettskretser. 

Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettskretsen må ha i sin egen lov. 

Følgende steder i lovnormen må det gjøres vedtak på: 

 

A) Stiftelsesdato: her benyttes stiftelsesdato for den eldste, Finnmark IK, 27.4.1919 

 

 

B) § 2 (3) Representasjon på idrettskretstinget: 

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på idrettskretstinget: 

a) Idrettskretsens styre. 

b) Representanter. 

Se vedlagte forslag: 

Alternativ 1: representanter fra idrettsråd og særidretter, totalt 150 representanter. 

Alternativ 2: representanter fra idrettsråd i organisert valgforsamling i soner og representanter fra 

særkretser/regioner, totalt 80 representanter. 

 

C) § 4  Idrettskretstingets oppgaver 

1. Foreta følgende valg:  

a) styre med leder og nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, 

b) kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og to varamedlemmer, 

c)  representanter til Idrettstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter, 

d) valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste idrettskretsting. 

 

Interimsstyrets innstilling:  

Lov for Troms og Finnmark idrettskrets vedtas. 

Alternativ 1 og 2 legges frem for idrettskretstinget, som avgjør ny representasjonsfordeling for 

idrettskretstinget 2022. 

Forslag vedtakstekst: 

Lov for Troms og Finnmark idrettskrets vedtas, med tilføyelser: 

Stiftelsesdato 27.4.1919 
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§ 4  Idrettskretstingets oppgaver 

1. Foreta følgende valg:  

a) styre med leder og nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, 

b) kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og to varamedlemmer, 

c)  representanter til Idrettstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter, 

d) valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste idrettskretsting. 

 

§ 2 (3) Representasjon på idrettskretstinget: 

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på idrettskretstinget: 

a) Idrettskretsens styre. 

b) Representanter. 

- representanter fra idrettsråd og særidretter, totalt 150 representanter. Tekst til loven hentes fra 

saksdokument i sak 5, alternativ 1. 

- representanter fra idrettsråd i organisert valgforsamling i soner og representanter fra 

særkretser/regioner, totalt 80 representanter. Tekst til loven hentes fra saksdokument i sak 5, 

alternativ 2. 

 

Sak 6 Behandle vedtak om logo for Troms og Finnmark idrettskrets 

Interimsstyret velger å legge frem 2 alternative logoer for Troms og Finnmark idrettskrets. 

Alternativ 1: 

 

Argumentasjon alternativ 1: 
- En logo bør være lett gjenkjennelig og følge prinsippet «less is 

more».  
- Alternativer til virkemidler for å styrke signaleffekten med alle 

tre språk kan være skilting på IH og enkelte deler av 
nettsiden. 

 

Alternativ 2: 

eller:  
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Argumentasjon alternativ 2:  

Vår nye storregion har tre språk i befolkningen. Det vil være en fin signaleffekt å inkludere alle tre 

språk i vår logo. 

 

Interimsstyrets innstilling til vedtak:  

Alternativ 1 og 2 legges frem for idrettskretstinget, som avgjør logo for Troms og Finnmark 

idrettskrets 

Forslag til vedtakstekst for de to alternativene: 

1) Ny logo for Troms og Finnmark idrettskrets vedtas.  

Bruk av samisk og kvensk tekst for «Troms og Finnmark idrettskrets» synliggjøres på nettside 

og skilt ol. 

2) Ny logo for Troms og Finnmark idrettskrets vedtas. «Troms og Finnmark idrettskrets» skrives 

på tre språk; norsk, samisk og kvensk. 

 

Sak 7 Behandle kriterier for Hederstegn for Troms og Finnmark idrettskrets 

Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets har hatt ulike kriterier for hederstegn. 

Det er ønskelig å både fornye og forenkle tildelingsprosess i nye Troms og Finnmark IK. 

Interimsstyret har følgende innstilling for tildeling av Hederstegn: 

A) Ildsjelpris 

Prisen tildeles til en person som har gjort en betydelig innsats på grasrotplan. 

Den som mottar Ildsjelprisen nomineres av idrettskretsen til NIFs Ildsjelpris året etter. 

 

B) Hederstegn for tillitsverv 

Hederstegnet tildeles til personer som har gjort en innsats i verv over tid og gjort en 

betydelig innsats innen arbeid for idrettsråd, særkretser/regioner, idrettskrets, særforbund, 

idrettsforbundet, internasjonale forbund. 

 

C) Hederstegn for idrettslig prestasjon 

Hederstegn tildeles utøvere og lag som har prestert og har resultater på seniornivå. 

Prestasjon må være på nivå som gullmedalje norsk mesterskap og gode internasjonale 

prestasjoner. 

Utøver skal representere idrettslag i Troms og Finnmark. Hederstegn kan i særskilte tilfeller 

tildeles til utøvere som har utviklet seg i idretten i idrettslag i Troms og Finnmark, men som 

representerer annet idrettslag i tildelingsåret av ulike grunner. 

 

Interimsstyrets innstilling til vedtak:  

Troms og Finnmark idrettskrets tildeler årlig Hederstegn innen følgende kategorier Ildsjelpris, 

Hederstegn for tillitsverv, Hederstegn for idrettslig prestasjon. Styret i Troms og Finnmark 

idrettskrets foretar tildeling. 
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Sak 8  Behandle langtidsplan for Troms og Finnmark idrettskrets «Idretten 

skal» 

Se vedlagt Idretten skal for Troms og Finnmark. Planverket er utarbeidet etter den vedtatte «Idretten 

vil» for norsk idrett, samt utkast til «idretten skal» på nasjonalt nivå. I hht til planverk for norsk idrett 

skal idrettskretser utarbeide sin egen «Idretten skal» som samsvarer med de overordnete planverk. 

 

Interimsstyrets innstilling til vedtak:  

Troms og Finnmark IKs «Idretten skal» vedtas. 

 

 

Sak 9 Behandle rammebudsjett for Troms og Finnmark idrettskrets 

Troms og Finnmark idrettskrets kan forventa å motta samme tildelingssum både fra Norges 

idrettsforbund og Troms og Finnmark fylkeskommune i 2020, som begge idrettskretsene mottok i 

2019 hver for seg, summert sammen. Fra 2021 vil det bli ei ny intern fordeling fra Norges 

idrettsforbund til de 11 nye idrettskretsene. Hvordan denne slår ut for Troms og Finnmark IK er pr 

dags dato usikker. TF IK forventer å beholde, og vil arbeide for å øke det totale tilskuddet fra Troms 

og Finnmark fylkeskommune fra 2021. Vi har søkt om ei økning på 10 % for 2020, med begrunnelse 

at Olympiatoppen nord skal inngå i tildelingen fra kulturavdelingen i fylkeskommunen. Dette for å gi 

OLT N forutsigbar finansiering som er nødvendig for deres virksomhet. 

Forslag til langtidsbudsjett er utarbeidet med de tildelingene vi forventer for 2019. 

Kostnadene er basert på de aktiviteter og tildelingsområder som vi har i 2019.  

TF IK vil bruke året 2020 til å vurdere eventuelle endringer på aktiviteter, drift og tildelinger til 

idrettsorganisasjoner. 

 

 Inntekter Kr. 

A) Grunntilskudd fra Norges idrettsforbund  4 008 000 

B) Kompetansetilskudd fra NIF 653 000 

C) Tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune 7 000 000 

D) Tilskudd fra Tromsø kommune, Aktiv på dagtid 720 000 

E) Tilskudd fra Sparebank 1 NN, Anleggsfondet 1 000 000 

F) Andre inntekter: momskomp, deltakeravgift 454 000 

 Sum inntekter 13 835 000 

 

 Kostnader Kr. 

G) Administrasjon -5 570 000 

H) Drift av styret -400 000 

I) Idrettspolitisk satsing -100 000 

J) Tilskudd til særidrett -2 500 000 

K) Tilskudd inkluderingstiltak i regi av idrettsråd -900 000 

L) Oppfølging og støtte idrettsråd i soner -400 000 

M) Kompetansetiltak, seimarer -950 000 
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N) Tilskudd til Olympiatoppen Nord -800 000 

O) Tildeling fra anleggsfondet -1 000 000 

P) Drift Aktiv på Dagtid -720 000 

Q) Drift Idrettens Hus Tromsø og Lakselv -415 000 

R) Ungdomsnettverk -50 000 

S) Anleggsplan, utvalg -30 000 

 Sum kostnader -13 835 000 

   

 Resultat 0 

 

 

Kommentarer til postene: 

A) Grunntilskudd fra NIF, tilsvarende summert tilskudd til Troms IK og Finnmark IK 2019 

B) Kompetansetilskudd, tilsvarende summert tilskudd til Troms IK og Finnmark IK 2019 

C) Tilskudd Troms og Finnmark fylkeskommune, budsjettert økning på 10 % 

D) Driftsstøtte fra Tromsø kommune til Aktiv på Dagtid Tromsø 

E) Tilskudd fra Sparebank 1 NN til Anleggsfondet, tildeling årlig tom 2021 

F) Momskompensasjon, deltakeravgift kurs og Aktiv på Dagtid 

G) Lønn, reiser og driftskostnader administrasjonen 

H) Drift av styret, møter, reiser, deltakelse 

I) Idrettspolitisk satsingsområder, idrettspolitiske møter og arbeid 

J) Tilskudd til særkretser/regioner, se tildelingskriterier under * 

K) Idrettsrådene i Tromsø, Senja, Harstad har spesifiserte inkluderingstiltak som har mottatt 

fylkesmidler, og som er kryssfinansiert med andre midler 

L) TF IK skal organisere oppfølging av våre 40 idrettsråd samlet i soner. Modellen er under 

utprøving i nye Trøndelag IK. Dekning av møtekostnader, reisestøtte til IR. 

M) Idrettskretsens kurs, klubbutvikling, seminarhelger 

N) Tilskudd til Olympiatoppen nord, nivå med tidligere tilskudd fra hhv Troms og Finnmark FK 

O) Troms har kr.2 millioner igjen av tildeling tom 2021. Finnmark IKs anleggsfond er tømt i 2019. 

Vi vil søke om utvidet tildeling når vi er sammenslått. 

P) Videre drift av ApD er avhengig av tildeling fra Tromsø kommune 

Q) Begge Idrettens Hus, Tromsø og Lakselv driftes videre. IH Lakselv eies av FIK, eiendommen 

overføres til TF IK. TIK er deleier (14%) av Bardufosstun idrettssenter, aksjepostene overføres 

til TF IK. 

R) Drift av ungdomsnettverk, møte- og reisekostnader. 

S) Drift av anleggsutvalg i TF IK. 

 

 

*Kriterier for tildeling av midler til særkretser/regioner 

TIK og FIK har hatt ulike modeller for tildeling av fylkesmidler til særkretser/regioner. Vi har i 2019 

forenklet og fornyet ordningen i TIK for å prøve ut hvordan vi kan gjøre det fra og med 2020. 

Forslag på tildeling til særidretten: 

1) 65 % av summen tildeles til alle organisasjonsledd (Særkrets/ region) basert på 

tildelingskriteria: 
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- grunntilskudd til alle: kr.6.000 

- resterende sum tildeles slik: 50% av summen fordelt på antall idrettslag + 50% av summen 

fordeles på aktivitetstall 

2) 35 % av summen tildeles etter søknad, der kriterier settes etter:  

A) til enhver tid felles mål for idretten (TF IK «Idrettens skal») 

B) aktivitet særidretten skaper regionalt 

Kriterier til 2) utarbeides og vedtas av det nye styret for Troms og Finnmark IK. Ordningen evalueres i 

lag med særidretten i løpet av tingperioden. 

 

 

Budsjett for Olympiatoppen Nord, basert på 2019-budsjett 

Inntekter Kr. 

Tilskudd fra Olympiatoppen sentralt 1 550 000 

Tilskudd fra OLT, utdanning 220 000 

Tilskudd fra T&F fylkeskommune, via IK 800 000 

Tilskudd fra Nordland fylkeskommune  

Samarbeidsavtaler og prosjektavtaler 600 000 

Egenandel tiltak/aktiviteter 215 000 

Tilskudd fra kommuner 250 000 

Andre inntekter, momskomp 285 000 

Prestasjonsklyngen nord, deltakeravgift, sponsor 1 680 000 

sum 5 600 000 

 

Kostnader Kr. 

Administrasjon, lønn, kontor, regnskap, reiser etc -3 100 000 

Eksterne fagressurser -275 000 

Kompetanseutvikling -50 000 

Treningskvalitet, testing, styrke, motorikk -230 000 

Trenerutvikling -80 000 

Helse, screening, ernæring, psykolog -70 000 

Ressursgruppe -10 000 

Samfunnskommunikasjon -30 000 

Prestasjonsklyngen nord -1 575 000 

Prestasjonsklynge fagseminar -80 000 

Sum kostnader -5 500 000 

Resultat 100 000 

 

 

Interimsstyrets innstilling til vedtak:  

Rammebudsjett for 2020-2022 vedtas. Det nye styret for Troms og Finnmark idrettskrets får 

fullmakt til å gjøre nødvendige endringer hvis rammevilkår for tilskudd endres. Rammevilkår og 

budsjett settes på saksliste i møter med den regionale idretten i løpet av 2020-2021. 
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Sak 10 Engasjere autorisert revisor for Troms og Finnmark idrettskrets 

Jan Erik Klausen, registrert revisor, har vært revisor for Troms idrettskrets. Nye TF IK ønsker å 

fortsette med revisoren som er kjent med regnskap der OLT N og Aktiv på Dagtid inngår, med stor 

virksomhet. 

 

Interimsstyrets innstilling til vedtak: 

Jan Erik Klausen engasjeres som revisor for Troms og Finnmark idrettskrets. 

 

Sak 11 Foreta følgende valg for Troms og Finnmark idrettskrets,  

inkludert Idrettens studieforbund for T&F IK 

 

Følgende valg skal gjøres for perioden 1.1.2020 – ordinært IK-ting vår 2022: 

a) leder 

b) nestleder 

c) 5 styremedlemmer 

d) 1.varamedlem og 2.varamedlem 

e) kontrollkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

f) Representanter til Idrettstinget 2021 

g) Valgkomite med leder, 2 medlemmer, varamedlem 

 

Valgkomiteens innstilling til styre for Troms og Finnmark idrettskrets: 

a) Leder: Geir Knutsen, Båtsfjord Sportsklubb, f 1959 (F) 

 

b) Nesteleder: Inger Lise Brones, Tromsø Svømmeklubb, f 1965 (T) 

 

c) Styremedlemmer: 

Otilie Næss (Ungdomskandidat), Vadsø turnforening, f 1999 (F) 

Jan Harald Jansen, Havørn UIL, f 1963 (T) 

Andre Lind, BUL Tromsø, f 1966 (T) 

Lise Hagensen Nytrøen, Bardufoss Gymnastikk og Turnforening, f 1974 (T) 

Torkjell Johnsen, Porsanger idrettslag, f 1953 (F) 

 

d) Varamedlemmer: 

1.Siri Eliassen, Billefjord idrettslag, f 1986 (F) 

2.Frank Hermansen, TUIL Tromsdalen fotball, f 1956 (T) 
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e) Valgkomiteens innstilling til kontrollkomite for Troms og Finnmark idrettskrets: 

Leder: Arne Hammari, Alta IF, f 1951(F) 

Medlemmer: 

Eivind Bergmo, Nordreisa IL, f 1955 (T) 

May Irene Strand Gerhardsen, Honningsvåg Turn & Idrettsforening, f 1971 (F) 

Vara: Valgkomiteen arbeider med en kandidat. 

 

 

f) Representasjon til idrettstinget 

 

Interimsstyrets innstilling:  

Styret for Troms og Finnmark idrettskrets får fullmakt til å oppnevne representanter til 

Idrettstinget 2021 

 

g) Valgkomite med leder, 2 medlemmer, 1 varamedlem 

 

Interimsstyrets innstilling: 

 

Leder: Ralph Simonsen, Il Vårsol (T) 

medlemmer:  

Bjørn Roald Mikkelsen, IL Frea (F) 

Kathrine Lamo, Harstad Cykleklubb (T) 

Varamedlem:  

Doris Nordby, Karasjok Svømmeklubb (F) 


