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Ekstraordinært idrettskretsting – Troms idrettskrets 
 

 

Program lørdag 16.november 
 

Kl.10:30 – Fremmøte og registrering 

Kl.11:15 – Åpning 

Kl.11:25 – Idrettskretstinget settes – konstituering 

Kl.11:35 – Tingforhandlinger 

Kl.14:00 – Lunsj 

Kl.15:00 -18:00– Temasaker – felles med Finnmark IK 

Kl.19:00 – Felles middag, Troms IK og Finnmark IK 

 

 

 

Saksbehandling 
 

Sak 1 Godkjenne de fremmøtte representantene 

 

Troms idrettskrets lov § 13 Representasjon på idrettskretstinget 
 
(1) På idrettskretstinget møter med stemmerett: 

a) Troms idrettskrets styre 
b) Representanter fra særidrettene i henhold til antall medlemmer i idrettslag i Troms. 

Representantene fremstår som representanter for idrettslagene og representerer egen 
særidrett. Særkrets/region/særforbund organiserer valgforsamling. 

c) Representanter fra idrettsrådene, i henhold til antall idrettslagsmedlemmer i kommunen. 
Idrettsrådets årsmøte utgjør valgforsamlingen. 

 
Særidretter med minimum 3 idrettslag innenfor Troms idrettskrets sine grenser gis 

representasjonsrettigheter uavhengig av regional organisering. Representantene skal komme 
fra idrettslag i Troms. 

Idrettslag i kommuner uten idrettsråd gis representasjonsrettigheter uavhengig av opprettelsen av 
idrettsråd. Representantene skal komme fra idrettslag i kommunen. Troms idrettskrets 
organiserer valgforsamling i samråd med idrettslagene i kommunen. 

 
Det totale antall representanter utenom styret skal fordeles jevnt på idrettsråd og særidrett. 

Følgende skala benyttes: 
Grunnlag: 1 pr organisasjonsledd 
Over 1000 medlemmer: 1 i tillegg 
Over 2000 medlemmer: 2 i tillegg 
Over 5000 medlemmer: 3 i tillegg  
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(2)  Videre møter uten stemmerett:1  
a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er 

forhindret fra å møte. 
b) Kontrollkomiteens medlemmer. 
c) Valgkomiteens medlemmer. 
d) Revisor. 

 

Styrets innstilling til vedtak:  

De fremmøtte representanter godkjennes jf. Troms IKs lov §13 

 

 

Sak 2 Godkjenn innkalling, sakliste og forretningsorden 

Innkalling til ekstraordinært IK-ting ble sendt ut 9.sept 2019 

Forslag til forretningsorden: 

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

2. Protokollen føres av de valgte referenter 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 

Styrets innstilling til vedtak:  

Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes 

 

 

Sak 3 Velge dirigenter, referenter, tellekorps samt to representanter til å 

underskrive protokollen 

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

redaksjonskomite, tellekorps. 

 
1 De idrettskretser som har lovutvalg, må legge til et nytt pkt. e): «Lovutvalgets medlemmer». 
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Styrets innstilling til vedtak:  

Stein Gunnar Bondevik og Hege Leiknes velges til dirigenter. 

Thomas Nikolaisen og Ida Ruiken velges som referenter. 

Tre representanter i tingsalen velges som tellekorps. 

To representanter i tingsalen velges til å signere protokollen. 

 

Sak 4 Behandle vedtak om sammenslutning av Troms idrettskrets 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.”  

Idrettsstyret vedtak 15. mars 2017 i møte 19 (2015-2019), sak 152: 

Av NIFs lov § 5-1 fremkommer det at Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt 

geografiske område. Av § 5-2 fremkommer det at Idrettskretsen skal arbeide med lovpålagte 

oppgaver og saker av felles interesse for idretten, og idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor 

fylkeskommunen, regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre 

idrettslagenes rammevilkår. 

Idrettsstyret vedtok 15. mars 2017 i møte 19 (2015-2019), sak 152, om Statens forvaltningsreform og 
eventuelle strukturelle endringer i idretten: 
1. Norsk idrett skal gjøre nødvendige strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til 

regionreformen og endrede fylkesgrenser, dersom dette gjennomføres i tingperioden. 
2. 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.  

3. 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.» 

I 2018 ble det vedtatt å igangsette en moderniseringsprosess i norsk idrett. Regionalisering av 

idrettskretser og moderniseringen av norsk idrett har igangsatt en prosess for å bedre 

idrettskretsenes kjernevirksomhet for idretten i sitt område. 

 

Styrets innstilling til vedtak:  

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

idrettskrets organisasjonsnummer 971 577 983 beholdes i den sammenslåtte idrettskretsen.  

Dersom sammenslutningen av fylkeskommunene reverseres i løpet av neste stortingsperiode og 

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

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

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

tilbakeføres forholdsmessig slik den ble tatt med inn i sammenslutningen. 



4 
 

Ekstraordinært idrettskretsting – Troms idrettskrets 
 

 

 

Sak 5 Behandle Årsberetning for Troms idrettskrets 2018 

Viser til vedlagt Årsberetning for Troms idrettskrets 2018. 

 

Styrets innstilling til vedtak:  

Årsberetning for Troms idrettskrets 2018 vedtas. 

 

Sak 6 Behandle Årsregnskap og økonomiske beretninger for Troms 

idrettskrets 2018 

Viser til vedlagt regnskap 2018, beretning fra kontrollkomite 2018, beretning fra revisor 2018. 

 

Styrets innstilling til vedtak:  

Årsregnskap og økonomiske beretninger for Troms idrettskrets 2018 vedtas. 

 

 

Sak 7  Behandle eiendeler og egenkapital for Troms idrettskrets 

Troms idrettskrets egenkapital pr.31.12.18 er pålydende kr.2.563.612 

Presisering av egenkapitalen: 

- Kr.405.366 merkes som fri egenkapital for Olympiatoppen nord 

- Kr.241.410 er Troms IKs verdi av aksjeposter i Bardufosstun AS 

- Kr.1.916.836 er fri egenkapital for Troms idrettskrets 

Viser til innstilling i sak 4 dersom sammenslutningen av fylkeskommunene reverseres i løpet av neste 

stortingsperiode og Troms IK og Finnmark IK igjen blir selvstendige organisasjoner. 

 

Styrets innstilling til vedtak:  

Egenkapital og aksjeposter overføres til Troms og Finnmark idrettskrets, med presisering for 

Olympiatoppen Nords andel.  

 

 


