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Saksliste ekstraordinært kretsstyremøte-møte nr. 7 2020-2022
Sak 38/2020-2022 Finansiering Digitalisering– andel Trøndelag idrettskrets
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Alle aksepterer elektronisk behandling
Kommentar til sakslista:
Ingen

Norges idrettsforbund
Trøndelag idrettskrets

Ståle Vaag
Møteleder

Sak 38/2020-2022 Finansiering Digitalisering– andel Trøndelag idrettskrets
Vedlegg
a)Brev sendt Idrettsstyret fra alle IK’er
b)Presentasjon fra NIF v/Karen Kvalvåg(Generalsekretær) og Pål Kristen Rønnevik(Leder
NIF IT)
Saksfremlegg
Viser til styresak nr 33, pkt.g) 2020-2022.
Med bakgrunn i stor usikkerhet og fortsatt flere spørsmål i alle IK’ene ble det sendt et felles
brev til Idrettsstyret. Brevet ble godkjent av alle styreledere, inkludert vår styreleder Ståle
Vaag. Kopi av brevet er sendt styret i TrIK tidligere(vedlegg a).
NIF tok med bakgrunn i dette brevet initiativ til møte 2. februar 2021. Alle styremedlemmer i
Trøndelag idrettskrets fikk mulighet å delta i dette møte, men møte ble innkalt med kort
tidsfrist. I møtet ble det gitt en orientering fra NIF ved generalsekretær Karen Kvalevåg og
leder NIF IT Pål Kristen Rønnevik. Presentasjonen er vedlagt (vedlegg b).
NIF erkjenner at prosessen i denne saken ikke har vært slik som ønsket, og da spesielt med
bakgrunn i tidsperspektivet og ikke minst sakens detaljeringsinnhold.
Presentasjonen fra NIF var et forsøk på å svare ut dette pluss en del av de spørsmål og
usikkerhetsmomenter som er meldt tidligere.
Det viktigste for TrIK er:
• Forutsigbarhet økonomi og risiko
• Økonomisk modell inkl. fordeling 2022, 2023, 2024….
• De digitale verktøyene/løsningene skal forenkle og understøtte
medlemshåndtering/oppfølging/service i klubb – medlem
• God prosjektstyring og relevante rapporteringsrutiner også til idrettskretser
(regelmessighet og struktur)
Det fremtidige kostnadsbildet for idrettskretsene inneholder også en stor grad av usikkerhet på
andre områder, - f.eks. rundt egenandel for ansatte med pensjonsordning i Statens
Pensjonskasse. Her er det snakk om et 3-årig opptrappingsløp i forhold til belastning av
kostnader. Det er i tillegg over lengre tid signalisert en forventning fra NIF og OLT om at
ansvaret for en større andel av finansieringen av de regionale OLT skal overføres til IK.
Totaliteten i dette bildet er fortsatt uavklart, men det vil være viktig for TrIK å holde fokus på
den totale belastningen disse som elementene eventuelt vil påføre den årlige driften.

Organisasjonssjefens forslag til vedtak:
Trøndelag idrettskrets er positive til de planer rundt digitalisering som er presentert, og TrIK
støtter forslaget om at man belastes med en andel på kr 167.130,- i 2021. Det presiseres at
dette vedtaket er kun gyldig for 2021 og ikke en automatisk godkjennelse av evt ønske om
økonomisk bidrag i 2022 og videre. Et slikt ønske må i så fall behandles særskilt av
kretsstyret. Beløpet på kr 167.130,- belastes egenkapital(EK).

Vedtak:
Som innstilling.
Vedtaket var enstemmig.

