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ÅRSMØTESAK TROMSØ IDRETTSRÅD 
Saksnr: 1 – 7 2020 Dato: 28.04.2021 Av: Styret TIR 
Tittel: Godkjenne de fremmøtte representantene, velge dirigent, velge 

protokollfører, to representanter til å underskrive protokolen, godkjenne 
innkallingen, godkjenne sakslisten og godkjenne forretningsorden. 

 
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.  
2. Velge dirigent(er).  
3. Velge protokollfører(e).  
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.  
5. Godkjenne innkallingen.  
6. Godkjenne saklisten.  
7. Godkjenne forretningsorden.  
 
Forretningsorden 
 
Ingen representanter gis normalt rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.   
Med unntak av innledningsforedrag, settes taletiden til høyst 3 minutter 1. gang 
og 2 minutter 2. og 3. gang. 
  
Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med representantens og 
klubbens navn. Forslag kan ikke trekkes, og nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er 
satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på 
saklisten. 
  
For at vedtak skal være gyldige, må de være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når 
ikke annet er bestemt i lov. Ved avstemninger benyttes fortrinnsvis håndsopprekning. Hvis 
det er tvil om utfallet av avstemmingen, skal dirigenten forlange skriftlig votering. I 
protokollen føres alle forslag og de vedtak som er gjort. Blanke stemmesedler teller ikke, og 
slike stemmer regnes som ikke avgitt. Det velges to representanter (desisorer) til å 
undertegne protokollen sammen med styret.   
 
Representasjon 
På årsmøte kan følgende møte med stemmerett i henhold til lov for Tromsø Idrettsråd: 
 
Styret i Tromsø Idrettsråd 
Lag til og med 249 medlemmer - 2 representanter. 
Lag fra 250 til og med 499 medlemmer - 3 representanter. 
Lag fra 500 til og med 999 medlemmer - 4 representanter. 
Lag med over 1000 medlemmer - 5 representanter. 
Bedriftsidretten kan stille med 12 representanter samlet. 
 
Kjønnsfordeling 
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og 
utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra 
begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
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medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styret, 
råd og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. 

 

ÅRSMØTESAK TROMSØ IDRETTSRÅD 
Saksnr: 8 - 2020 Dato: 28.04.2021 Av: Styret TIR 
Tittel: Behandle beretning for Idrettsrådet 

Årsmelding for Tromsø Idrettsråd 

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 

 
 

 
Bente Ødegaard, 
Styreleder TIR 
 
 
 
 
 

dretten er fortsatt satt på prøve, og de totale konsekvensene har vi fortsatt ikke oversikt 
over. Særlig ikke knyttet til frafall. Idretten som samfunnsinstitusjon og samfunnsaktør vil 
komme seg opp og stå igjen, men mange klubber og lag vil gå videre med færre 

medlemmer og aktive utøvere. Tromsø Idrettsråd vil stille opp med de ressursene vi har i 
tiden fremover, og bidra der det er behov. 
 

romsø Idrettsråd har samarbeidet godt i året vi har lagt bak oss, både internt i styret, 
med idretten i Tromsø og med Tromsø kommune. I løpet av året har Tromsø kommune 
omorganisert idrettens plassering organisatorisk i kommunen. De gir tjenester til 

idretten fra to avdelinger; Park idrett og friluftsliv og Byggdrift. Vi har fornyet 
samarbeidsavtalen og «en dør inn» begynner å ta en praktisk form. Den politiske ledelsen i 
kommunen gir inntrykk av å ville prioritere idretten og anleggsutbygging, og gir positive 
signaler innenfor de rammevilkårene vi har. 
 

nkluderingsarbeidet står sterkt i Tromsø, og mange klubber legger til rette for at barn og 
unge skal få oppleve idrettsglede og samhold uten at økonomiske, kulturelle og/ eller 
språkbarrierer hindrer det. Aktivitetsguide – arbeidet prioriteres fortsatt høyt, og vi har 

hatt  besøk av Idrettspresident Berit Kjøll som anerkjente arbeidet, og ga TIR muligheten til å 
fremlegge konseptet for NIF – styret, samt KUD. Inkluderingsmetodikken som er utviklet i 
Tromsø, har nå blitt tatt i bruk mange steder i landet.  
 

I 
T 

I 

Kjære idrettsvenner.  
 
Velkommen til årsmøte i Tromsø Idrettsråd. For andre gang i 
historien avholdes årsmøtet digitalt. Vi hadde tro på fysiske 
møter og treninger, turneringer og konkurranser i inneværende 
periode. Dessverre ville ikke Covid 19 slippe tak, og vi ble sterkt 
utfordret på utholdenhet og lojalitet til strenge regler om blant 
annet å avstå fra fysiske samlinger, lagspill og idrettsglede. 
Derfor er digitalt årsmøte fortsatt en markering på den spesielle 
tiden vi har vært i siden pandemien slo ned i Norge, og 
samfunnet stengte 12.mars 2020. 
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 løpet av året har også fått møte den nasjonale, politiske toppledelsen. Vi hadde møte 
med Trine Skei Grande i januar, samt Abid Raja i juli. Tema for samtalene var idrettens 
rammevilkår med særlig fokus på bredde og inkludering. Nå har også aktivitetsguiden.no 

sett dagens lys, og vi er stolte over å ha fått til dette utviklingsarbeidet. Dette er vårt 
egenproduserte digitale verktøy med kunnskap om norsk idrettskultur som nå er tatt i bruk 
over hele landet. Vårt viktigste fokusområde fremover er å fortsatt jobbe med areal, og sikre 
at det avsettes arealer til idrettsformål. 
 
Riktig godt årsmøte. 
 
Bente Ødegaard 
Styreleder 
 
 
STYRESAMMENSETNING 

Bente Ødegaard (Tromsø IL) 
Styreleder. Tlf. 959 36818, bente.odegaard@nav.no 
 
Dana Meknas (Tromsø Basketballklubb) 
Nestleder. Tlf. 415 06080, danatromso@hotmail.com       
 
Frode Rinnan (Tromsø IL) 
Styremedlem. TLF. 94148035, frode.rinnan@gmail.com  
 
Kari Lydersen (Tromsø Ishockeyklubb) 
Styremedlem. Tlf. 412 74373, karilydersen@hotmail.com   
 
Ron Johansen (TUIL Fotball) 
Styremedlem. Tlf. 901 64482, ron.johansen@tromso.kommune.no     
 
Andre Lind (IL BUL Tromsø friidrett) 
Styremedlem. Tlf. 907 96675, erdnadnil@gmail.com; andre@drytech.no 
     
Hege K. Ingebrigtsen, Bedriftsidrettsrepresentant (Troms og Finnmark bedriftsidrettskrets) 
Styremedlem. Tlf. 976 98073, hege@spacetec.no   
 
Guro Lysnes, (Tromsø HK) 
Styremedlem. Tlf. 468 96644, gurolys96@hotmail.com (Fratrådte pga. flytting) Erstattet av 
varamedlem: 
 
Eirik Gerhardsen (Tromsø skiskytterlag) 
Varamedlem ungdomsrepresentant 
Tlf. 416 42934, esgerhardsen@gmail.com 
 
Varamedlemmer 
Åshild Strømmesen (Skarven IL) 
Tlf. 915 47421, ashildstro@gmail.com  

I 

mailto:bente.odegaard@nav.no
mailto:danatromso@hotmail.com
mailto:frode.rinnan@gmail.com
mailto:karilydersen@hotmail.com
mailto:ron.johansen@tromso.kommune.no
mailto:erdnadnil@gmail.com
mailto:andre@drytech.no
mailto:hege@spacetec.no
mailto:gurolys96@hotmail.com
mailto:esgerhardsen@gmail.com
mailto:ashildstro@gmail.com
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Paul Mathiassen (Tromsø Taekwon-Do) 
Tlf. 48131454, mathiassen@ntkd.no 
 
REVISOR 
 
Revicom 
 
KONTROLLKOMITÉ 
 
Åshild Johnsen (Tromsø Undervannsklubb) 
Tlf. 482 12581, aasodin@online.no  
 
Trond Kristoffersen (Representerte tidligere Tromsø Svømmeskole) 
TLF. 990 23480, tro.kri@gmail.com  
 

VALGKOMITÉ 

Lars Fause, leder (Tromsø Skiklubb Langrenn) 
Tlf. 92052942, fause@live.no            
 
Johanne Størkersen, medlem (Krokelvdalen IL) 
Tlf. 924 29989, johanne.storkersen@uit.no       
 
Lars Olav Sparboe, medlem (Tromsø Storm Ungdom) 
Tlf. 950 58338, lsparboe@gmail.com  
 
Varamedlem  
Fartun Hussein (TUIL Turn) 
Tlf. 454 28286, fatimaairlines@gmail.com   
 
ADMINISTRASJON 

Tromsø Idrettsråd har kontor på Idrettens Hus. 
Alfheim Stadion (inngang sør, 3. etg.), Stadionveien 3, 9007 Tromsø 
Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø  
E-post: tromso.idrettsrad@nif.idrett.no 
Telefon: 932 41 931 (Alf-Kondrad Wilhelmsen) 
 
Alf-Kondrad Wilhelmsen: 100 % stilling, daglig leder 
 
Britt Leandersen: 100 % stilling, Inkludering i idrettslag 
Tlf: 93670590, Britt.Leandersen@nif.idrett.no  
 

mailto:mathiassen@ntkd.no
mailto:aasodin@online.no
mailto:tro.kri@gmail.com
mailto:fause@live.no
mailto:johanne.storkersen@uit.no
mailto:lsparboe@gmail.com
mailto:fatimaairlines@gmail.com
mailto:tromso.idrettsrad@nif.idrett.no
mailto:Britt.Leandersen@nif.idrett.no
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Utvikling av Tromsø Idrettsråd 

Tromsø Idrettsråd (TIR) er paraplyorganisasjon for Tromsøidretten. Tromsø Idrettsråd (TIR) er 
idrettens talerør, og bindeledd mellom idretten, Tromsø kommune og offentlig forvaltning. 
TIR er felles paraplyorganisasjon for alle idrettslag i Tromsø kommune. TIR er organisert 
gjennom Norges Idrettsforbund, Troms og Finnmark Idrettskrets, og er underlagt NIFs lover 
og vedtekter. Idrettslagene i Tromsø kommune med medlemskap i NIF, blir automatisk 
medlem i TIR. TIR består av 134 idrettslag i kommunen, og TIRs styre velges på TIRs årsmøte. 
Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom TIR. TIR 
skal være en arena for samarbeid mellom idrettslagene, mellom idrettslagene og de 
kommunale myndigheter, og mellom idrettslagene og idrettskretsen. Arbeidet skal preges av 
frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier 
som glede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
 

 
 
 
”Ingen fortjener å tilhøre et bedre miljø  
enn de er villige til å være med å skape selv”  
(Marit Breivik) 
 
Gjennom flere og grundige prosesser har TIR vedtatt følgende interne samspillsregler for 
styret og administrasjonen: 
 
TIR skal framstå som en enhet 
Det vil si at… 

• vi skal utvikle vi-følelsen 
• vi skal skape identitet 
• alle styremedlemmer er lojale overfor det som blir bestemt. Interne diskusjoner 

forblir internt 
• flertallets mening må være gjeldende utad 

 
Vi skal vise gjensidig respekt 
Det vil si at… 

• alle bidrar til at det skapes et trygt miljø 
• vi stimuleres til samarbeid og gode prosesser – uenighet ser vi på som krydder og ny 

energipåfyll. Viktig å skille sak og person 
• alle må lytte oppmerksomt og prøve å se meningen bak argumentene 

 



8  
 

TIR skal være en lærings- og utviklingsarena 
Det vil si at… 

• fordelingen av arbeidsoppgaver må gjøres ut i fra hvert enkelt styremedlems tid, 
ståsted, interesse og kompetanse 

• alle må utvikle og dele kompetanse 
• vi må bruke hverandres forskjellighet til det beste for å utvikle TIR og idretten i 

kommunen 
• vi må være raus med rosen 
• TIR skal være mestrings- og utviklingsorientert 
• styrets medlemmer er valgt inn av idretten i Tromsø gjennom sitt engasjement, 

interesse og at de vil det beste for idretten i kommunen 
 
STYRET 

Styret har i perioden gjennomført 10 styremøter. Det er totalt behandlet 47 saker. Samtlige 
styremedlemmer inklusive varamedlemmer har vært innkalt til styremøtene.   
 
2020 har vært et spesielt år. Pandemien som slo inn 12. mars, og stengte ned hele idretten, 
har vært svært utfordrende. For klubbene, tillitsvalgte og ikke minst alle aktive som har fått 
hele eller deler av aktivitetsåret spolert. TIR ønsker å både takke, men også gi stor honnør til 
hvordan idretten har tilpasset seg de ulike restriksjoner som har kommet med ujevne 
mellomrom det siste året.  
 
Det jobbes fortsatt kontinuerlig for å bedre de totale rammevilkårene, både for bredden og 
toppen. Målet er at TIR fortsatt skal være en ressurs og pådriver i den videre utviklingen av 
Tromsøidretten gjennom vår rolle som paraplyorganisasjon og bindeledd.  
 
TIR jobber aktivt i forhold til myndigheter lokalt, regionalt og nasjonalt, for å sikre bedre  
rammevilkår og være en "klar stemme" for Tromsøidretten. Styret og administrasjonen er 
opptatt av å ha et godt omdømme. Det er viktig i forhold til seriøsitet, eierskapsfølelse til 
organisasjonsleddet, og i forhold til nåværende og fremtidige samarbeidspartnere, særlig 
overfor offentlige myndigheter. Organisasjonens omdømme skapes først og fremst av 
hvordan ulike saker håndteres, og også hvordan det kommuniseres. TIR har en sterk 
påvirkning på vegne av Tromsøidretten, og omdømmet påvirkes i stor grad av hvordan TIR 
håndterer saker internt og eksternt i organisasjonsleddene og i media. 
 
ADMINISTRASJON 

Alf-Kondrad Wilhelmsen er tilsatt som daglig leder. Britt Leandersen er tilsatt i 100 % med 
Inkludering i idrettslag. Manar Kalaaji og Hakima Mabrour har vært tilsatt i mindre 
prosentstillinger med ansvar for vårt aktivitetsguidearbeid. 
 
Arbeidsmiljøet i TIR anses som godt, og TIR kan se tilbake på et år med en stadig økende 
møte- og kursaktivitet, på tross av pandemien. TIRs aktiviteter medfører ikke noen uheldige 
virkninger eller belastninger for miljøet. 
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Styret og administrasjonen har også i denne perioden vært opptatt av å styrke kompetansen 
til Tromsø Idrettsråd og idretten generelt, samt utvikling av TIRs rolle og posisjon for 
Tromsøidretten.  
 
Nasjonale deltakelser 
På grunn av Covid-19 har det vært begrenset reiseaktivitet. Alf-Kondrad Wilhelmsen deltok 
på Daglig ledersamling for idrettsråd på Lillestrøm 14. og 15. september.  
 
Kommunikasjon og informasjon 
TIR har gjennom hele perioden hatt et nært samarbeid med idretten i Tromsø. 
Kommunikasjonen har gått gjennom tradisjonelle kanaler som e-post, nettsider, facebook og 
telefoni. Nytt av året har også for oss, vært den digitale plattformen Teams. Dette har gitt 
oss en ny dimensjon til å komme i kontakt med idretten – både lokalt, regionalt og nasjonalt 
– og noe som har styrket det fra før av, gode samarbeidet. 
 
Samordnet rapportering 
Bruk av e-post som kommunikasjon med idrettslagene krever at klubbene bruker 
”Idrettsregistreringen” aktivt. Her skal klubbene selv registrere riktige e-postadresser, 
klubbens styresammensetting og øvrige sentrale tillitsvalgte. Endringer av kontaktpersoner 
og tillitsvalgte kan utføres fortløpende gjennom hele året. TIR ser det som særdeles viktig at 
endringer blir fortløpende oppdatert, slik at viktig informasjon framkommer til riktige 
personer i idrettslaget/klubben. Informasjon om de ulike klubbene brukes også i vår 
klubboversikt på hjemmesiden. Alle idrettslag skal gjøre «Samordnet rapportering» (SR) 
innen 30. april. Søknad om momskompensasjon for driftskostnader har frist 15.august, 
gjøres også i samme portal som SR. Fra 2020 må alle klubber benytte KlubbAdmin, eller 
annet tilsvarende medlemsregister som er godkjent av NIF og kompatibel med idrettens 
database (SportsAdmin). Gjennomføring av SR og alt annet lov- og organisasjonsarbeid 
følges opp av idrettskretsen. 
 
Idrettsprisen  
For femtende gang ble Tromsø kommunes Idrettspris delt ut. Idrettsprisen ble opprettet 
etter initiativ fra Idrettsrådet i 2005. Kommunestyret i Tromsø kommune tildelte prisen etter 
en begrunnet innstilling fra komiteen for Tromsø kommunes idrettspris. Komiteen har hatt 
følgende sammensetning:  
 
• Markus Hansen, Tromsø kommunestyre 
• Ørjan Sandberg, Tromsø kommunestyre 
• Bente Ødegaard, Tromsø Idrettsråd  
• Carl Fensbekk, Tromsø kommune – sekretær  
 
Etter en nøye gjennomgang og vurdering, innstilte komiteen på at Idrettsprisen 2020 skulle 
tildeles Andreas Leknessund, UNO-X Pro Cycling Team. På vegne av hele idretts-Tromsø 
gratulerer vi hjerteligst med prisen. 
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Endringer idrettslag 2020        
Nye klubber: Nedlagte klubber:          
Fotballklubben Hansjordnesbukta Polar Tae Kwon Do Klubb 
Aasgard Functional Fitness klubb  
Tromsø Basketballklubb  
Tromsø Idrettslag 2020  
Ishavsbyen Biljard og Snookerklubb  
         

Arbeidsmål  

Arbeidsmål 1: TIRs samarbeidsavtale med Tromsø kommune legger til rette for at det skal 
være enkelt for idretten å samarbeide med kommune vedrørende leie og daglig drift av 
idrettsanlegg og behov for overnatting i forbindelse med idrettsarrangement. Dette 
gjennom gode nettbaserte løsninger og etablering av et fast kontaktpunkt i Tromsø 
kommune som ivaretar alle avklaringer internt i kommunen.  

 

SAMARBEID MED TROMSØ KOMMUNE 

Samarbeidet med Tromsø kommune er fortsatt godt. Både politisk og administrativt. Spesielt 
gjennom det siste året og Covid-19 pandemien har vi vært «tett på hverandre». Behovet for 
informasjon har vært stort og her har kommunen vært spesielt god å samarbeide med.  
 
Organisering av idrettsfeltet i Tromsø kommune 
Høsten 2019 ble det startet en omorganiseringsprosess for fagfeltene kultur og idrett i 
kommunen. Dette som følge av at daværende kommunedirektør for kultur og idrett gikk av. 
Ansvaret for de forskjellige fagfeltene ble midlertidig fordelt på hhv. avdeling for utdanning 
og bymiljø. I prosessen ble det besluttet at fagområdet for idrett skulle forbli på avdeling for 
bymiljø. Den nye organiseringen er slik at stillingene som idrettsrådgiver/konsulent er 
organisert i enheten «Park, idrett og friluft». Hovedoppgavene her er forvaltning av de 
kommunale idrettsanleggene, kommunal saksbehandling av spillemiddelordningen, 
samhandling med eksterne og interne aktører ifm. utvikling av idrettsanlegg og det formelle 
kontaktpunktet ovenfor Tromsø Idrettsråd. En av de virkelig store fordelene ved denne 
organiseringen, sammenliknet med tidligere, er at forvaltningsleddet for innendørs og 
utendørs idrettsanlegg nå er samlet. Videre er dette en enhet som har en større 
forvaltningsportefølje, med andre nærmiljøanlegg og anlegg for fysisk aktivitet. Det er også 
en tettere samhandling mellom resten av «byutvikling» ved denne enheten enn tidligere. 
 
Idrett-drift, med sin administrasjon og sine driftsoperatører var tidligere organisert som en 
tjeneste under enheten «kultur og idrett», med egen driftsleder. Denne «tjenesten» er nå 
organisert under enheten «byggdrift», men fortsatt med en egen tjenesteleder for «idrett-
drift». Den umiddelbare fordelen ved denne organiseringen er at driftsleddene er samlet 
under en og samme leder, både de som drifter bygningsmassen og de som drifter 
idrettsfunksjonene. Dette sørger for å samle kompetanse på drift og forhåpentligvis for 
raskere avklaringer der hvor det er uklarheter i ansvar mellom de to tjenestene. 
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Hovedoppgavene til idrett-drift er fortsatt administrasjon og oppfølging av leietakere, drift av 
idrettsfunksjoner i de kommunale anleggene, samt vedlikehold av idrettsutstyr og 
maskinpark. 

Åpen hall 2020 
På grunn av Covid-19 ble det kun gjennomført Åpen hall i vinterferien.  
 
 
INKLUDERING I IDRETTSLAG/AKTIVITET FOR ALLE 

Arbeidsmål 2: Gjennom idrettens arbeid med inkludering, sikre mulighetene for 
idrettsdeltagelse for alle. Dette gjelder spesielt barn og ungdom (6- 19 år)  

 «Svarene på de store spørsmålene finner vi på de små arenaene» 
 
Inkluderingsarbeidet i 2020 har også vært preget av Covid 19, men vi har prøvd så langt vi 
har klart å gjennomføre aktiviteter som planlagt, på en smittevernfaglig trygg måte. Vi har 
laget Podcast, et hjelpemiddel for både nye familier og idrettsklubber med kunnskap om 
idrett tilrettelagt på ulike språk. Denne siden håper vi alle klubber vil legge til på sin 
hjemmeside og bruke aktivt i rekruttering/ informasjonsarbeidet med nye medlemmer. 
 
Inkluderingsarbeidet til Tromsø idrettsråd er videreført som et varig tiltak i Tromsø 
kommune. Idretten er en betydelig samfunnsaktør i Tromsø kommune. Å tilrettelegge for 
aktivitet for alle som ønsker er et mål for inkluderingsarbeidet til Tromsø idrettsråd. Dette 
gjelder spesielt barn og unge. Tromsø Idrettsråd ønsker å inkludere de som i dag helt eller 
delvis står utenfor den organiserte idretten av ulike grunner. I samarbeid med kommunale 
og andre frivillige organisasjoner jobber vi for at Tromsø skal bli en ledende kommune når 
det gjelder idrettens folkehelsearbeid. Idrettens egen visjon «Idrettsglede for alle» viser en 
tydelig retning for idrettens mål og aktivitet, og i Tromsø har vi bilde laget av Siw Utheim 
Pedersen - Et levende og trygt idretts- Tromsø - som illustrerer hvilken idrett vi vil ha i 
Tromsø. Dette bildet får alle klubber som etablerer Solidaritetsfond. I Tromsø er det nå 37 
klubber. 
 
Inkludering er først og fremst en holdning. Det er av avgjørende betydning at de frivillige, 
menneskene, i de ulike klubbene har en bevissthet rundt inkludering i idrett. Det er hele 
tiden en viss utskiftning av frivillige og det kommer stadig nye folk inn i idretten i ulike roller. 
Tromsø Idrettsråd jobber for at alle involverte skal ha et forhold til denne grunnleggende 
delen av arbeidet i idretten.  
 
I arbeidet for å rekruttere barn og unge inn i idretten jobber vi utfra et familieperspektiv, 
hvor de foresatte har en viktig rolle. Barne- og ungdomsidretten i Norge er stort sett drevet 
av foresatte i synlige og usynlige roller, og nye familier er også fremtidige ressurser inn i 
organisasjonen på ulike plan. Idretten er en medlemsbasert organisasjon, hvor aktiviteten er 
avhengig av den enkeltes vilje og motivasjon til forpliktelser og ansvar. Da må vi i fellesskap 
skape forutsetninger for dette kan skje på best mulig måte. 
 
Inkluderingsarbeidet handler i stor grad om våre nye tromsøværinger og familier som lever 
på lavinntekt. Tromsø Idrettsråd ønsker ingen parallellidrett hvor barn/unge fra familier med 
lav betalingsevne, eller andre sårbare grupper, skal drive sin aktivitet på siden av den 
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ordinære idretten. Vi ønsker i størst mulig grad å inkludere disse i de allerede eksisterende 
tilbudene som fins, og etter deres ønske om aktivitet og nivå. Segregerte tilbud ønsker vi 
først og fremst som arenaer for informasjon og kunnskapspåfyll for de som er ny i idretten – 
såkalte terskeltiltak. Våre tilbud skal være for hele lokalmiljø, og ikke rettet mot spesielle 
grupper. Vi jobber også mot det offentlige og andre institusjoner for å kunne gi informasjon 
om norsk idrett på best mulig måte, og for flest mulig.  
 
Aktivitetsguide 
Siden 2014 har vi som det første idrettsrådet hatt aktivitetsguider i Tromsøidretten. I 2020 
har vi rekruttert over 50 barn. Aktivitetsguide har siden oppstart rekruttert tilnærmet likt på 
kjønn, noe vi er stolte av. Vi har aktivitetsguider som har vært med siden starten og nye 
guider. Uten deres bidrag, innsikt og involvering hadde vi ikke klart å nå ut til så mange som 
vi har gjort siden starten. Gjennom å ta på alvor bl.a språkbarrierer er aktivitetsguide et 
viktig verktøy for å sikre deltagelse i idrett, og i det norske samfunnet. Både for familiene 
som inkluderes, for samfunnet og for idretten. 
 
I 2020 har vi hatt til sammen 11 aktivitetsguider. De er fra Eritrea, Somalia, Egypt, Syria, 
Kurdistan, Jemen, Palestina, Russland og Marokko. Aktivitetsguidene jobbet både med å 
rekruttere barn/ familier til idrett, men også for å aktivisere og engasjere minoritetskvinner 
til idretten. Aktivitetsguide hadde i 2020 midler fra BUFDIR, og SNN ga midler til kjøp av 
utstyr for de barna/ familiene som fikk hjelp av aktivitetsguide. I tillegg hadde vi midler fra 
NAV til kvinneprosjektet « På Tvers i Barents» inkludering i idrett er mye mer enn et 
idrettsmedlemskap. Et viktig arbeid både for menneskene, bydelene, idretten og samfunnet 
generelt.  
 
Kontor i Storgata 69 
Vi har leid et kontor i sentrum for å kunne møte aktivitetsguidene og de ulike familiene.   
 
Prosjektmedarbeider 
Elena Kokslien hjalp til med planlegging og gjennomføring av Barnas Dag i november 2020. 
Manar Kaladji har vært ansatt prosentstilling på aktivitetsguide siden mai 2020. 
 
På Tvers i Barents 
Prosjektet mottok støtte fra NAV, BUFDIR og Tromsø kommune. Prosjektet kom i stand etter 
flere år med erfaringer med aktivitetsguide, hvor mødre ofte har en viktig rolle for barna i 
mange minoritetsfamilier. Når vi samtidig også erfarte mange av disse kvinnene hadde liten 
og ingen erfaring med idrett eller aktivitet som egenomsorg ønsket vi å spisse et arbeid mot 
disse kvinnene. Samtidig er kvinner underrepresentert i norsk idrett, og på denne måten 
ønsket vi også jobbe for økt synlighet og deltagelse fra minoritetskvinner. Mål for prosjektet 
som helhet var å bygge møteplasser og etter hvert nettverk hvor kvinner kunne finne 
fellesskap, bygge kunnskap og samhold på tvers av nasjonaliteter og ståsted. Mantraet var 
og er; Tromsø trenger sterke kvinner. Vi brukte egne aktivitetsguider for å rekruttere kvinner 
til de ulike aktivitetene. 
 



1 3  
 

Gjennomførte aktiviteter 
• Dialogseminar 30 deltagere. Gratis basistrening i Lerøyhallen for kvinner. 
• Filmvisning og dialog: 60 kvinnelige deltagere på Introduksjonsprogrammet. Tema: 

Idrett og likestilling – Film: Bend it like Beckham. 
• Fjelltur for deltagere på Introduksjonsprogrammet 
• Fjelltur for kvinner- Ti PÅ TOPP 
• Seminar «Tromsø trenger sterke kvinner» med ekstern foredragsholder fra Tromsø   

kommune. Tema: Negativ sosial kontroll 
• LEDESTJERNEKURS, med 26 damer fra hele verden. 30 timers kurs med ulike temaer 

innenfor deltagelse og lederskap i idretten.  
• Aktivitet og Mestring: Lavterskeltilbud, psykisk helse – for kvinner – 8 kvelder. 
• Dialogseminar:  foredrag fra en ung jente, far fra Marokko som satser på fotball 

 
Inkludering i klubb 
Opp mot 30 klubber i Tromsø kommune er med i dette arbeidet i en eller annen form. Det 
være seg åpne lavterskeltiltak i klubb eller medansvarlig i noen av idrettsrådets egne 
målrettede tiltak. Vi har samarbeid med andre organisasjoner som Røde Kors, Troms Turlag, 
FN Sambandet, Ressurs Tromsø og Redd Barna. I tillegg er Tromsø kommune fortsatt en 
stødig og viktig partner for oss i ulike tiltak og i arbeidet som helhet. Deres langsiktige og 
forutsigbare støtte har gjort oss i stand til å utvikle dette arbeidet over tid, noe vi er svært 
takknemlige for. Sammen for barns beste. 
 
Barnas dag ble i 2020 heldigital 
I år ble denne dagen gjennomført digitalt, med en film som ble vist samtidig til 1100 
skoleelever fra ulike barneskoler i kommunen. Vi fikk bl.a. 100 000 kr fra SNN til denne 
filmen, som også i år hadde temaet – Retten til en fritid, og FN sin barnekonvensjon. 
Prosjektet var et samarbeid med Redd Barna, FN sambandet, Tromsø Idrettsråd og Tromsø 
kommune. Filmen viste ulike idretter, og idrettslag og både barn og trenere ble intervjuet.  
Mer om filmen her 
 
Solidaritetsfond 
37 klubber i Tromsø har nå opprettet Solidaritetsfond. Dette er klubbfond hvor klubbens 
medlemmer kan søke om støtte/ delfinansiering i forbindelse med idrettsdeltagelse. 
Treningsavgift, turneringer, utstyr etc. Tanken er at klubben kan sette av egne midler til dette, 
men også invitere medlemmer og oppfordre f.eks. næringsliv til å kunne bidra til dette 
fondet. Det er viktig at klubbene løfter økonomi som barriere som tema i en aktiv 
klubbhverdag, og arbeider for å øke bevissthet og kunnskap om denne utfordringen mange 
familier opplever. Ved hjelp av støtte fra SNN har alle nye klubber fått 30 000 kr i 
oppstartstøtte til Solidaritetsfond.  
  

https://www.tromso.kommune.no/barnas-digitale-dag.6347803-110070.html
https://www.tromso.kommune.no/barnas-digitale-dag.6347803-110070.html
https://www.tromso.kommune.no/barnas-digitale-dag.6347803-110070.html
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Aktivitetsguiden.no 
Etter flere år med aktivitetsguide ønsket vi å utvikle informasjonsarbeidet. Relevant 
kunnskap og informasjon tilrettelagt på ulike språk har vi erfart både letter arbeidet for 
aktivitetsguidene, men enda viktigere – forkorter veien inn i norsk idrett for nye 
tromsøværinger. I 2020 fikk vi midler fra IMDI til å lage en digital utgave av aktivitetsguide – 
aktivitetsguiden.no. Dette er en webside med både lydfiler og tekst på 7 ulike språk om 
relevante og grunnleggende temaer innenfor idrett, og tilrettelagt på et språk alle kan forstå. 
Vi har over flere år erfart at språk er en barriere for frivilligheten, og for flyktninger/ 
innvandrere som ønsker bli inkludert på en best mulig måte i idretten. For at denne 
prosessen og dialogen skal være god og oppleves best mulig for alle parter er det viktig at 
informasjonen som gis er grunnleggende, grundig og gjentatt. Å nå ut med denne viktige 
informasjonen er ofte en utfordring pga. språk og kulturforskjeller. Frivilligheten sliter ofte 
med at verdifull informasjon ikke når frem, og vi har også erfaring med at mange frivillige kan 
føle en tilkortkommenhet og avmakt når man ikke kan kommunisere pga.språkbarrierer. 
Idretten har også som hovedmål å skape aktivitet, slik at podcast kan være et verktøy for å 
sikre informasjonsflyten mellom idretten og nye medlemmer/ interesserte i idretten. 
Aktivitetsguiden.no erstatter også både behovet og bruk av brosjyrer, som fort blir utdatert 
og som ofte setter krav til bl.a. leseferdigheter. Å kunne lytte til viktig informasjon på sitt eget 
språk er noe alle kan gjøre. Aktivitetsguiden.no ligger nå ute og brukes av alle idrettsrådene 
som har aktivitetsguide, men også klubber, kommuner, skoler og andre frivillige 
organisasjoner kan dra nytte av denne siden. 
 
For ytterligere opplysninger om inkluderingsarbeidet i Tromsø Idrettsråd, gå inn på vår 
hjemmeside tir.no., eller ta kontakt med Britt.Leandersen@nif.idrett.no , mob: 93670590 
 

 

 

https://www.aktivitetsguiden.no/
mailto:Britt.Leandersen@nif.idrett.no
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Frivillighet i sentrum 
Frivilligsentralen Tromsø Røde Kors, Tromsø kommune, TROBUR og Tromsø Idrettsråd 
arrangerte også i år Frivillighet i sentrum – som ble gjennomført digitalt. Totalt 30 
organisasjoner ble med på markeringen vi hadde på våre Facebook-sider.  
 
Albumet med bildene ble lagt ut, og sponset, på vår Facebook-side, med god rekkevidde.  
Hver organisasjon fikk lenken til sin nettside vedlagt bildet sitt på Facebook, slik at de som 
var interessert fikk muligheten til å ta kontakt direkte med organisasjonene.  
  
Totalt nådde bildene ut til 22 763 personer, med 2 790 ulike klikk på innleggene. De ulike 
klikkene på innleggene er alt fra likes, til lenkeklikk til å dele de videre.  
 
Bedriftsidretten i Tromsø kommune 
Bedriftsidretten i Tromsø er underlagt Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets. Aktivitetene 
er organisert av kretsens administrasjon og av tillitsvalgte i aktivitetsutvalgene. 
Bedriftsidretten er en frivillig-, ideell- og non-profitt idrettsorganisasjon i Norges 
idrettsforbund. Kretsen hadde i 2020 tre ansatte i henholdsvis Tromsø, Harstad og Alta. 

 Antall bedriftsidrettslag går ned. Individuelle aktiviteter vokser mens lagidrett stagnerer. 
Trenden er færre organiserte bedriftsidrettslag. 

Mars 2020 stengte myndigheter ned muligheten for å drive bedriftsidrett jfr smitte 
situasjonen i Norge. Av kretsens aktiviteter var det bare Ti på Topp fjellvandring som kunne 
gjennomføres som normalt. Ellers full stopp i øvrige aktiviteter. Permittering av ansatte og 
avlyste arrangementer preget resten av 2020. Bare gode støtte ordninger fra myndigheter 
hindret økonomisk kollaps. Utfordringen til kretsen er vedvarende høye drifts- og låne 
kostnader i Breivikahallen. Stor takk til Troms og Finnmark Idrettskrets som bisto med lokale 
støtteordninger til kretsen i 2020. Bedriftsidretten ser frem til at det igjen kan bli tillatt med 
breddeidrett for voksne. 

Bedriftsidretten har en god blanding av aktiviteter i Tromsø. Disser er: 

• Utleie treningstimer i Breivika Idrettshall (eies av bedriftsidrettskretsen) 
• Ti på Topp Tromsø (fjellvandring) 
• Tromsøkarusell løp 
• Skikarusell 
• Bli Sprekere (sal trening) 
• Futsal 
• Fotball serie og cup 
• Bowlingserie og cup 
• Volleyball serie og cup. Samt treningsgrupper med instruktør. 

 

Bedriftsidrettskretsen har flere aktiviteter som ikke krever medlemskap. Særlig individuelle 
aktiviteter. Bedriftsidrettskretsen må fremover differensiere påmeldingsaktiviteter for å 
fremme etablering og drift av bedriftsidrettslag og medlemskap i Norsk idrett. Kretsen må i 
større grad bistå bedriftsidrettslagene slik at de er godt organisert, følger lovverket og ser 
nytten av å ha bedriftsidrettslag på sin arbeidsplass. 
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Aktiv på Dagtid 
Aktiv på Dagtid (ApD) i Tromsø har utviklet seg til å bli en bærebjelke i folkehelsearbeidet i 
Tromsø, med den erfaringen og integriteten vi har opparbeidet oss og. En viktig faktor for 
ApD Tromsø er involveringen fra lokale idrettslag og idrettslagsinstruktører, som er noe av 
grunntanken i tiltaket. Tiltaket og dets formål har sin forankring i Idrettspolitisk dokument 
(Idretten vil) 2019-2023, samt flere nasjonale og lokale handlingsplaner for fysisk aktivitet og 
folkehelse. Aktiv på Dagtid finansieres av Tromsø kommune. Dette har vært forutsigbar 
støtte over flere år.  
 
Målgruppe: 
Alle fra 18-70 år, bosatt i Tromsø, som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet og som mottar 
en trygdeytelse.  

Organisering:  
Tiltaket er organisert av Troms og Finnmark idrettskrets, med et utstrakt samarbeid med 
relevante samarbeidspartnere som involverte idrettslag, Tromsø kommune og 
underliggende institusjoner/tjenester, Troms fylkeskommunes folkehelseavdeling, NAV og 
ulike attføringsbedrifter.  
 
Aktiv på Dagtid har etablert seg som et viktig og sentralt folkehelsetilbud, gjennom Tromsø 
kommune. Tromsø kommune og ApD har inngått en tilskuddsavtale som sikrer en 
forutsigbar ramme.  

Aktiviteter: 
I 2020 har vi tilbudt 14 timer organisert aktivitet i uken for våre deltakere. Vi har fokus på 
bruk av idrettslag i gjennomføringen av aktivitetene. I de aktiviteter der det er naturlig og 
der lokale idrettslag har et tilbud og kompetanse bruker vi trenere eller andre personer 
knyttet til klubben. For 2020 gjelder dette IF Fløya (Volleyball), ATN Kampsportklubb (Thai-
Chi Chuan), Tromsø Klatreklubb (klatring) og Arctic Strike Bowlingklubb (bowling). Vi 
samarbeider også med Frisklivssentralen og Nav om rekruttering. 
I forbindelse med aktivitetene «Basseng» og «Treningsstudio» har vi knyttet til oss andre 
aktivitetsleverandører utenfor idretten. Dette er hovedsakelig for at disse aktivitetene ikke 
er kjerneaktiviteter til noen av våre idrettslag, og for å kunne levere god nok kompetanse er 
andre aktører knyttet til disse aktivitetene. I forhold til bassengaktiviteten er Tromsøbadet 
en samarbeidspart, mens vi benytter Tromsø Treningssenter som samarbeidspartner til våre 
treningsstudioaktiviteter. Dette samarbeidet har gått over flere år, og utvikles stadig til det 
beste for våre deltakere.  

I 2020 rundet vi 200 deltakere, hvor var på 53 år, og kjønnsfordelingen er kvinner 68% og 
menn 32%. Vi ser fortsatt at vi har en vei å gå for å være enda mer attraktive for den 
mannlige delen av målgruppen, samtidig som forskning viser at denne målgruppen kan være 
vanskeligere å nå med gruppetilbud som Aktiv på Dagtid. Samtidig har vi stabilisert oss, og 
har ikke nedgang av antall menn fra i fjor. 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. 
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LOKALE AKTIVITETSMIDLER (LAM) 

Arbeidsmål 3: Fordele Lokale aktivitetsmidler (LAM) etter gjeldende prinsipper forankret i 
Kulturdepartementet, NIF og i lokalidretten i Tromsø kommune. 
 
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en del av overskuddet fra Norsk Tipping. Det er arbeidet i 
det enkelte idrettslag for barn 6-12 år og ungdom 13-19 år som skal tilgodeses. Beløpet 
fordeles til hver kommune basert på innbyggertallet i aldersgruppen 6-19 år. pr. 31.12.2019. 
LAM er en grunnstønad til medlemsbaserte idrettslag og foreninger. I 2020 ble det avsatt 
totalt kr. 5.090.892,-. Beløpet er fordelt i sin helhet. 
  
Fordelingsprinsipper for Tromsø Idrettsråd: 
 

• 50 % av tilskuddsbeløpet fordeles som hodestøtte til idrettslag som har aktivitet for 
barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Ungdom tildeles dobbel støtte. 
 

• 40% fordeles på grunnlag av en skjønnsmessig fordeling. Prioriteringer lagt fra 
Kulturdepartementet, NIF og TIRs eget årsmøte legges til grunn.  

 
1. Paraidrettsutøvere (Idrettsregistreringen) 
2. Mennesker med minoritetsbakgrunn/sosiale risikogrupper (Inkludering i 

idrettslag) 
3. Idrettsskole/allidrett (Idrettsregistreringen) 
4. Trener og lederutviklingstiltak 
5. Antidopingarbeid. Klubber som sertifiseres som «Rent Idrettslag» og aktivt 

arbeider med å sertifisere ungdom (15-19 år) i sitt idrettslag som «ren utøver» vil 
motta støtte på bakgrunn av dokumentasjon fra Antidoping Norge og klubbene 
selv. 
 

• 10% av tilskuddsbeløpet fordeles til spesielle aktivitetstiltak for ungdom 13-19 år. 
Tiltakene må gjennomføres som et samarbeid mellom 2 eller flere klubber/grupper, 
hvor målet er å gi mer variert, allsidig, sosialt og utfordrende aktiviteter, samt 
stimulere til bedre aktivitets- og klubbmiljø. (Egen rapport til Tromsø Idrettsråd) 

 
I den grad Årsmøtets vedtak bryter med retningslinjene fra Kulturdepartementet og/eller NIF, 
skal Tromsø Idrettsråd tilpasse seg disse og informere idrettslagene om endringer. 
 
Fordelingen er i sin helhet sendt klubbene og kan lastes ned på TIRs nettsider: Lokale 
Aktivitetsmidler 2020 
 
«Idrett for alle» 
Mennesker med ulike former for nedsatt funksjonsevne skal ha de samme muligheter som 
funksjonsfriske til å delta i idretten. Dette ble slått uttrykkelig fast allerede på Idrettstinget i 
1996. Tromsø Idrettsråd har integrering av barn og unge med nedsatt funksjonsevne som en 
prioritert oppgave, og vi har i stadig større grad satt fokus på de utfordringer som ligger i 
integreringsarbeidet. Når det er sagt er det ikke bare utfordringer og arbeid med å integrere 
utøvere med nedsatt funksjonsevne, det er også en stor berikelse både for klubbmiljøene og 
medlemmene. Fra 2007 har norsk idrett gjennom NIF tatt fullt integreringsansvar. Det betyr i 

https://www.idrettsr%C3%A5d.no/tromsogfinnmark/Tromso/lokale-aktivitetsmidler/fordeling/
https://www.idrettsr%C3%A5d.no/tromsogfinnmark/Tromso/lokale-aktivitetsmidler/fordeling/
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praksis at alle våre klubber skal kunne ta imot barn, unge og voksne med nedsatt 
funksjonsevne som vil aktivisere seg gjennom idretten. På slutten av 2005 initierte 
Idrettsrådet prosjektet "Idrett for alle" i samarbeid med Alfheim Aktivitetshus. Prosjektet 
startet opp i oktober 2006 og har hatt økende deltakelse siden oppstarten. 
 
Prosjektet "Idrett for alle" er et tilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og som 
ønsker å drive fysisk aktivitet. Målet for prosjektet er å tilby idrettslig aktivitet i sal og i vann 
en gang i uken for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Aktivitetene er et 
lavterskeltilbud, noe som medfører at flest mulig (alle) kan delta. Prosjektet er et samarbeid 
mellom Alfheim Aktivitetshus, Tromsø kommune og Tromsø Idrettsråd. Aktivitetene foregår i 
Stakkevollan Idrettshall (onsdager), og noen sporadiske ganger i det nye Tromsøbadet.  
 
Inneværende år har TIR også hatt samarbeid med Olympiatoppen Nord, Troms og Finnmark 
idrettskrets og TUIL for å gi paraidrettsutøvere med syns- og bevegelseshemming et ukentlig 
tilbud på TUIL Arena. Positivt tiltak som vi ønsker å fortsette med. 
 
TIR gjør oppmerksom på at idrettslag som gjør en ekstra innsats for å integrere barn og unge 
med nedsatt funksjonsevne i sin aktivitet vil bli tilgodesett ekstra gjennom "Lokale 
aktivitetsmidler". Gjennom LAM-tildelingen for 2020 mottok 26 klubber totalt kr. 502.015,- til 
dette arbeidet. Fremover blir det derfor fortsatt svært viktig at flere idrettslag gjør en innsats 
og legger til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi må alle arbeide for at barn, 
unge og voksne med nedsatt funksjonsevne gis bedre rammevilkår og muligheten til å være 
aktive i idretten. Tromsø Idrettsråd vil fortsatt gjøre sitt ytterste i dette viktige arbeidet.  
 
Barne- og ungdomsidrett 
For barn og unge er en av de viktigste oppgavene å ha gode anleggsforhold, slik at alle barn 
og unge i kommunen som ønsker å drive med idrett kan få et tilbud om dette. Tilbudet må 
også være variert da idretten i Tromsø er bredt sammensatt og fordelt på et stort antall 
idretter. TIR ser at store deler av barne- og ungdomsgenerasjonen fortsatt ikke får den 
treningstid eller de treningstidspunkt de trenger for å utvikle seg tilstrekkelig innen sin idrett. 
Tilgang på anlegg er den største begrensende faktor i forhold til å skape økt aktivitet. 
 
Men – og det er viktig å understreke, i alle de anlegg vi i dag kan tilby idrettsinteresserte 
barn, ungdom og voksne aktivitet, gjør de ulike klubber, lag og foreninger en svært god jobb. 
Gjennom Lokale Aktivitetsmidler settes det av inntil 10 % av tilskuddsbeløpet til spesielle 
aktivitetstiltak for ungdom 13-19 år. Tiltakene må gjennomføres som et samarbeid mellom 2 
eller flere klubber/grupper (lokalt, regionalt nasjonalt og/eller internasjonalt), hvor målet er 
å gi mer varierte, allsidige og utfordrende aktiviteter, samt stimulere til bedre aktivitets- og 
klubbmiljø. Her er det 11 klubber som har mottatt støtte gjennom ulike samarbeidstiltak 
sammen med andre klubber. 
 
Det var 8 registrerte klubber som ga barn mellom 6 og 12 år tilbud om allidrett/idrettsskoler. 
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Antidoping 
Idretten i Tromsø er en del av Tromsø kommunes «Ruspolitiske handlingsplan 2017 – 2020» 
Alle klubber, lag og foreninger som får tildelt treningstimer i kommunale idrettsanlegg 
forplikter seg til å sertifisere seg som rent idrettslag. TIR ønsker å gi honnør til idretten for 
arbeidet på dette svært viktige området.  
 
 
TIMETILDELING I KOMMUNALE IDRETTSHALLER OG GYMSALER 

Arbeidsmål 4: Gjennomføre timetildeling i kommunale idrettshaller og 
gymsaler/svømmesaler i tråd med prinsipper vedtatt av lokalidretten i Tromsø kommune. 

 
TIR har også i år hatt et godt samarbeid med Tromsø kommune. Dette i nært og godt 
samarbeid med Idrett/-driftsavdeling, de ulike skolene i Tromsø kommune og søkerklubbene. 
Fordeling av treningstid våren 2020 for sesongen 2020/2021, ble gjort på grunnlag av 
”Prinsipper for timefordeling”, som ble vedtatt på årsmøte i 2015 og revidert i 2019. 
Utfordringene her er mange. Kapasiteten i de kommunale idrettsanleggene viser at alle timer 
som kan tildeles på hverdagene (mandag - fredag) ikke er tilstrekkelig i forhold til det ønsket 
som idretten har om treningstider. Kostnadsfri/gratis trening i helgene er imidlertid et godt 
supplement for manglende treningstimer på hverdager.  Nytt av året var at klubbene selv la 
inn sine tildelte timer fra idrettsrådet i kommunens eget system; Bookup. Dette var en 
ordning som ble tatt godt imot av brukerne. Styret i TIR er tilfreds med 
timefordelingsprinsipper som er følgende: 

• Idretten i Tromsø søkes organisert etter nærhetsprinsippet – lokale klubber og lokal 
aktivitet. Typiske bydelsklubber har et særlig ansvar for en allsidig tilrettelegging av 
aktivitet for barn og ungdom som inkluderer barneidrettsskoler og flere 
særidretter. 

• Kjerneaktiviteten for klubbens barneaktiviteter (til og med 12 år) skal være frem til kl. 
20.00. 

• Sesongbasert idrett for barn og ungdom (til og med 25 år) skal gis fortrinn i sin 
sesong. 

• Toppidrett (nasjonale serier/nasjonalt nivå) skal gis en rimelig grad av treningstid 
gjennom hele sesongen, men må også akseptere nedjustert treningstid etter endt 
seriespill (alternativt sluttspill) til fordel for andre idretter. 

• Det gis rom for å avsette treningstid til «åpen hall prosjekter» i helger. 
• I den grad grupper og eventuelle lag kan oppnå fordeler ved å trene sammen og/eller 

ha sammenhengende trening, bør det forsøkes gjennomført. 
• Selv om barn og ungdom skal ha prioriterte treningstimer, skal det tas hensyn til 

voksne brukergrupper og timer for mosjonsaktivitet. Voksne skal imidlertid ikke 
fortrenge aktivitet for barn og ungdom. Mosjonsaktiviteten skal fortrinnsvis foregå i 
kommunale gymsaler og bedriftsidrettshallen. 

• Som grunnlag for timeberegning og tildeling av timer vil klubbens aktive utøvere (til 
og med 25 år) og/eller antall lag i seriespill for forrige sesong bli benyttet. I 
beregningen gis antall utøvere fra 6-12 år en verdi på 1, mens antall spillere fra 13-
25) år gis en verdi på 2. Aktive utøvere over 26 år skal telles med i 
beregningsgrunnlaget for timefordelingen. Disse må manuelt hentes ut fra minidrett 
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og legges til i antallet.  Dette gjelder for lag og spillere som deltar i 
seriespill/konkurranser organisert gjennom sitt særforbund. Klubber plikter å gi 
korrekt informasjon. 

• Ved tildeling skal det tas hensyn til klubbens samlede tilgang og forbruk av 
treningstimer i alle idrettshaller/anlegg. 

• Timer tildeles primært til fordel for klubbens interne prioriteringer, men Idrettsrådet 
kan avsette treningstimer til spesielle grupper/aktiviteter innenfor de respektive 
klubber. 

• Idrettsrådet skal gjennom samarbeid med aktuelle klubber søke å ivareta 
organiseringen av idrett/fysisk aktivitet for funksjonshemmede. 

• Både Tromsø Idrettsråd og Tromsø kommune kan gjennomføre brukerundersøkelser 
med tilhørende omprioriteringer av tildelte timer om treningstiden ikke benyttes 
eller ved gjentatt lav aktivitetsnivå på treninger. 

• Eventuell ledig halltid kan leies ut av kommunen. Idrettsaktivitet skal prioriteres 
foran annen utleie. 

• Alle klubber, lag og foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund, som får tildelt 
treningstimer i kommunale idrettshaller og gymsaler, er pliktig å sertifisere seg som 
«Rent idrettslag» gjennom Antidoping Norge. 

 

IDRETTSBYEN TROMSØ 

Arbeidsmål 5: Arbeide for etablering av nye idrettsanlegg i tråd med prosjektet 
«Idrettsbyen Tromsø». Prioritere arbeidet med å avsette arealer til idrettsanlegg i 
kommunens planverk og ved etablering av nye skoler og boligområder. «TIR skal jobbe 
aktivt for å øke vedlikeholdet av eksisterende idrettsanlegg, Tromsø Idrettsråd skal bidra til 
økt deltagelse i idretten gjennom kompetanse, samarbeid og utveksling mellom idrettene i 
tråd med NIF sine mål og føringer for idretten og utnyttelse av idrettsanlegg. 

«Idrettsbyen Tromsø» er betegnelsen på Tromsø Idrettsråds arbeid med anleggsutvikling når 
det gjelder de store prosjektene som ikke kan løftes av klubber og lag alene.  
 
Mange idretter i Tromsø sliter med sine idrettsanlegg daglig, hvor behovet for oppgradering 
eller nye anlegg er nødvendig. Til tross for dette, har Tromsøidretten stått samlet om de 
overordnede planer, under erkjennelse av at noen anlegg må nødvendigvis komme før andre. 
Enighet og konstruktivt arbeid har vært mantraet for å lykkes på sikt i ofte langvarige 
prosesser. Det er svært gledelig at Tromsø ILs nye «Lerøyhallen» ble tatt i bruk i 2020 etter 
mange års arbeid for at barn og unge i klubben nå har fått betydelig bedre 
rammebetingelser. 
 
Idrettsrådet samarbeider tett med kommunen og vårt hovedfokus for tiden er å legge til 
rette for at i kommende arealplan settes av arealer til idrettsformål både på kort og lang sikt. 
 
Troms og Finnmark Idrettskrets har et anleggsutvalg hvor Tromsø Idrettsråd er representert. 
Anleggsutvalget skal vedlikeholde anleggsplanen og være ansvarlig for flere tiltak, blant 
annet kretsen sitt anleggsfond, som skal gi støtte til idrettslag i Troms som ønsker å utvikle 
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egne anlegg. Troms og Finnmark Idrettskrets vil i løpet av våren 2020 vedta ny anleggsplan 
der også Tromsø er bedt om å prioritere større anlegg av regional betydning. 
 
Vedlikehold av eksisterende anlegg 
Her er det fortsatt et stort etterslep. Spesielt gjelder dette Tromsøhallen og kunstisbanen, 
der det fortsatt kreves betydelige midler avsatt for å få anleggene i noenlunde akseptabel 
stand. 
 
Spillemiddeltildeling 2020 
Spillemiddeltildelingen 2020 ble, likt mye annet i 2020, litt annerledes enn tidligere. 
Som en følge av COVID-19 og reduksjonen i aktivitet for idretten ble det sendt en oppfordring 
fra KUD til fylkene ang. prioriteringer av søknader. Denne oppfordringen gikk ut på å 
omrokkere den opprinnelige kommunale prioriteringen, slik at idrettslags anlegg og 
påbegynte/ferdige anlegg i privat regi skulle prioriteres opp fremfor kommunale anlegg. 
Dette gjorde så noen opprinnelig lavt prioriterte anlegg ble tildelt spillemidler i 2020. 
Under følger den kommunale prioriteringen og tildelingen for 2020; 
 
Ordinære anlegg: 
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Nærmiljøanlegg: 
 

Kommunal 
prioritet 

Søker Anleggsnavn Tildelt 

1 Nedre Soppsvingen Vel Slettaelva Ballplass 110 000 
2 Tromsø kommune Solneset skole fotballbane 266 000 
3 Tromsø kommune Solneset skole skatepark 243 000 

 
 
ARRANGEMENT  

Arbeidsmål 6: Idrettsrådet vil arbeide for at det som en del av kommunens 
arrangementsstrategi etableres en fast arrangementsstab i Tromsø kommune. Denne kan gi 
idrettslagene tilgang til bredere markedsføring, utstyr og praktiske løsninger som gir bedre 
arrangement for både elite- og breddeidrett. 
 
TIR har gjennom hele 2020 hatt jevnlige arbeidsmøter med Tromsø kommune der 

målsettingen har vært «Arbeidsgruppa skal utvikle retningslinjer som ivaretar 
Kommunestyrets vedtak om «… å åpne opp Tromsøskolene utenfor skoleruta for barn og 
unges kultur, fritid og idrettstilbud».  
 
Mandat: Utvikle retningslinjer som skal bidra til at frivillige organisasjoner sikres tilgang til 
kommunale lokaler etter skoletid og på tidspunkter hvor kommunen ikke har behov for å 
disponere lokalene til egen virksomhet. 
 
Dette arbeidet pågår fortsatt og vi håper at saken kan legges fram for politisk behandling i 
løpet av 2021. 
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Regnskap 2020 

 

ÅRSMØTESAK TROMSØ IDRETTSRÅD 
Saksnr: 9 - 2020 Dato: 28.04.2021 Av: Styret TIR 
Tittel: Behandle idrettsrådets regnskap, styrets økonomiske beretning, 

kontrollutvalgets beretning og revisors beretning. 
 
 

Resultat TIR 2020 
Driftsinntekter  BUD 2020   RES 2020  

3440 Tilskudd LAM 410 000 410 000 
3445 Driftstilskudd Tromsø 

Kommune 1 557 000 1 638 137 

3446 Tilskudd Troms 
Fylkeskommune 0 0 

3447 RDA 0 0 
3448 Tilskudd Troms Idrettskrets 200 000 245 200 
3449 Tilskudd IBT 0 0 
3450 Prosjekttilskudd 575 000 1 684 750 
3455 Tilskudd NIF 950 000 950 000 
3460 Tilsk. Idrett for 

funksjonshemmede 0 0 
3490 Dugnad 0 0 

SUM Driftsinntekter 3 692 000 4 928 087 
    

    Annen driftsinntekt 
3890 Momskompensasjon               240 000               263 349  
3900 Andre driftsrelatert inntekter               545 000                 35 564  
3901 Periodisert tilskudd               216 000               216 000  
3920 Solidaritetsfond                       -                     1 893  

Sum Annen driftsinntekt 1 001 000 516 807 
        
SUM Driftsinntekter   4 693 000 5 444 894 
    

    Varekostnad (Tilskudd) 
4400 Tilskudd til 

klubber/Aktivitet/Utdanning 856 000 944 364 
4410 LAM Tilskudd klubber 410 000 410 000 
4450 Aktivitet og 

mestring/Voksenopplæringa 0 0 
4460 Tildeling RDA 0 0 
4490 Tildeling Solidaritetsfond 150 000 150 000 
4810 Innkjøpsreduksjon dugnad 0 0 
4850 Idrett for funksjonshemmede 0 0 
4851 Idrettens Storbyarbeid 0 0 
4865 Åpen hall 175 000 33 125 
4870 Sexuelt mangfold 53 000 1 600 

SUM Varekostnad (Tilskudd) 1 644 000 1 539 089 
    

    Lønnskostnader 
5010 Faste lønninger 1 823 280 1 881 935 
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5090 Periodiseringskonto lønn 0 0 
5190 Påløpte feriepenger 218 793 222 855 
5330 Godtgj. Til styre og bedr. 

Forsaml. 15 000 0 
5410 Arbeidsgiveravgift 144 040 139 477 
5411 Arbeidsgiveravgift Påløpte 

feriep. 17 285 17 606 
5430 Premie pensjonsorning 37 417 47 113 
5500 Andre kostnadsgodgjørelser 5 000 12 000 
5800 Refusjon sykepenger 0 0 
5920 Yrkesskadeforsikring 1 000 2 398 
5950 Personalforsikring 0 0 
5990 Sosiale kostnader   1 800 

SUM Lønnskostnader 2 261 815 2 325 183 
    

    Annen driftskostnad 
6300 Leie lokaler 109 000 137 545 
6310 Felleskostnader Idrettens Hus 20 000 27 196 
6500 Kjøp drakter/utstyr 100 000 55 935 
6540 Inventar 0   
6550 Datakostnader 65 000 52 136 
6555 Teleutstyr 1 500 1 529 
6560 Rekvisita 10 000 16 771 
6570 Arbeidsklær/verneutstyr   10 487 
6700 Revisjon og regnskapshonorar 66 000 55 875 
6790 Konsulenttjenester  33 000 580 872 
6800 Kontorrekvisita 11 000 6 774 
6820 Kopi/Trykksaker 8 000 22 313 
6840 Aviser/tidskrifter mv. 0 3 826 
6860 Møter/Kurs/Oppdateringer mv. 132 500 218 227 
6870 Konferanse/Politiske møter     
6875 Arrangement     
6900 Telefon 32 000 27 697 
6915 ADSL/Internett 12 000   
6940 Porto 500   
7024 Parkering 7 000 1 502 
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 24 000 6 988 
7130 Reiskostnader oppgavepliktig     
7140 Reisekostnader, ikke 

oppgavepliktig 85 500 35 506 
7160 Diettkostn. Ikke Oppgavepl.     
7320 Annonser/Reklame 26 500 3 853 
7400 Kontingent NHO     
7420 Gaver m/fradrag 5 000 4 689 
7500 Forsikringspremier   3 590 
7710 Styre- og bedriftsforsamling     
7770 Bank og kortgebyrer 2 500 1 827 
7790 Annen kostnader 32 500 75 941 
7799 Andre kostnader uten fradrag     

SUM Annen driftskostnad 783 500 1 351 079 
        
SUM Driftskostnader 4 689 315 5 215 352 
        

SUM Driftsinntekter 4 693 000 5 444 894 
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Sum Driftsresultat 
før finans   3 685 229 542 

        
FINANS 0 0 

8040 Renteinntekter 0 3 703 
8150 Renteutgifter 0 78 
8156 Renter til leverandør 0 125 
8160 Purregebyr leverandør 0 245 

SUM FINANS 0 3 411 
        

Årsoverskudd/Underskudd 3 685 232 953 
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Forslag til arbeidsprogram 
 

 

ÅRSMØTESAK TROMSØ IDRETTSRÅD 
Saksnr: 10 - 2020 Dato: 28.04.2021 Av: Styret TIR 
Tittel: Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for 

anleggsutbygging og aktivitetsutvikling. 
 
Innledning 
Tromsø Idrettsråd (TIR) har for år 2021 ambisjoner om en fortsatt videreutvikling av 
Idrettsrådet. Siste års arbeid i både styret og administrasjon har vist at det har vært stor 
aktivitet i TIR. For å kunne delta i det daglige idrettspolitiske arbeidet må det jobbes 
strategisk og planmessig for å kunne oppnå de ønskede resultater. Styret og administrasjonen 
må fortsatt arbeide for at idretten i Tromsø har samme "driv" som siste års arbeid. 
 
Tromsø Idrettsråd skal: 
 

• Gjennom TIRs samarbeidsavtale med Tromsø kommune legge til rette for at det skal 
være enkelt for idretten å samarbeide med kommunen vedrørende leie og daglig 
drift av idrettsanlegg og behov for overnatting i forbindelse med idrettsarrangement. 
Dette gjennom gode nettbaserte løsninger og etablering av et fast kontaktpunkt i 
Tromsø kommune som ivaretar alle avklaringer internt i kommunen.  

• Gjennom idrettens arbeid med inkludering, sikre mulighetene for idrettsdeltagelse for 
alle. Dette gjelder spesielt barn og ungdom (6- 19 år)  

• Fordele Lokale aktivitetsmidler (LAM) etter gjeldende prinsipper forankret i 
Kulturdepartementet, NIF og i lokalidretten i Tromsø kommune.  

• Gjennomføre timetildeling i kommunale idrettshaller og gymsaler, i tråd med 
prinsipper vedtatt av lokalidretten i Tromsø kommune. 

• Arbeide for etablering av nye idrettsanlegg i tråd med prosjektet «Idrettsbyen 
Tromsø». Prioritere arbeidet med å avsette arealer til idrettsanlegg i kommunens 
planverk og ved etablering av nye skoler og boligområder. TIR skal jobbe aktivt for å 
øke vedlikeholdet av eksisterende idrettsanlegg. 

• Tromsø Idrettsråd skal bidra til økt deltagelse i idretten gjennom kompetanse, 
samarbeid og utveksling mellom idrettene i tråd med NIF sine mål og føringer for 
idretten og utnyttelse av idrettsanlegg. 

• Idrettsrådet vil arbeide for at det som en del av kommunens arrangementsstrategi 
etableres en fast arrangementsstab i Tromsø kommune. Denne kan gi idrettslagene 
tilgang til bredere markedsføring, utstyr og praktiske løsninger som gir bedre 
arrangement for både elite- og breddeidrett.  

Styrets forslag til vedtak: Styret anbefaler Årsmøtet om å vedta arbeidsprogram for 2021. 
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Innkomne saker  

 

ÅRSMØTESAK TROMSØ IDRETTSRÅD 
Saksnr: 11 - 2020 Dato: 28.04.2021 Av: Styret TIR 
Tittel: Behandle forslag og saker. 

 
1) Troms og Finnmarks anleggsplan 2021 – 2023 
2) Lokale Aktivitetsmidler 2021 
3) Tromsø Brettklubbs innspill til egen anleggsutvikling 

 
INNSPILL TIL TROMS OG FINNMARK IDRETTSKRETS ANLEGGSPLAN 2021-2023 

 
Innledning  
I henhold til langtidsplan for norsk idrett, «Idrettens vil!» og «Idrettens skal! – Flere  
og bedre anlegg», utarbeider Troms og Finnmark idrettskrets en anleggsplan med  
prioritering på større anlegg av regional betydning for fremtiden. Idrettskretsen skal 
utarbeide denne planen i samarbeid med lokale idrettsråd og særforbund (kretser og  
regioner). 
 
I samme planverk er idrettsrådenes rolle å gjennomføre en behovsanalyse og  
utarbeide en langsiktig prioriteringsliste for bygging av anlegg i sin kommune, hjulpet  
og støttet av idrettskretsen. Særidretten skal utarbeide mål og strategier for  
anleggsområdet, og herunder utarbeide en prioriteringsliste over strategisk viktige  
anlegg  
 
Troms og Finnmark idrettskrets ønsker i denne sammenheng innspill til  
hvilke større anlegg av regional betydning som bør inkluderes og  
prioriteres i idrettskretsens anleggsplan. 
 
Kriterier for prioritering og prosess 
Større anlegg av regional betydning som spilles inn fra flere organisasjonsledd, samt  
samsvarer med tidligere prioriteringer i idrettskretsens anleggsplan, vil bli prioritert. 
Det vil også hensyntas anlegg som har høy prioritet i eget særforbund, eksempelvis  
gjennom innspill til anleggspolitisk program. Idrettskretsstyret vedtar anleggsplan  
med prioriteringer mellom idrettskretstingene. 
 
Troms og Finnmark IK ønsker innspill på anlegg som kan være: 

• Større anlegg i Troms og Finnmark som har høy prioritet i særforbund (f.eks.  
gjennom innspill til anleggspolitisk program) 

• Større kostnadskrevende anlegg 
• Viktige anlegg for flere enn det enkelte idrettslag som benytter det daglig,  

eksempelvis idrettslag i andre kommuner (regions-anlegg) 
• Større anlegg som samler flere idretter innenfor samme areal og på den måten  

bidrar til positive synergier 
• Anlegg som vil bidra til større arrangementer til Nord-Norge, i henhold til 

idrettskretsens strategiske satsningsområde 
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Basert på innspill fra særidrettsforbund, innstiller Tromsø Idrettsråd følgende anlegg, i 
uprioritert rekkefølge, til Troms og Finnmarks idrettskrets anleggsplan for 2021 - 2023: 
 

• Norges Fotballforbund – storhall Tromsø, 1.plass nasjonal prioritering. 
• Norges Skiforbund – Arktisk Arena, 1. plass nasjonal prioritering. 
• Norges Friidrettsforbund – innendørs friidrettsarena, blant seks anlegg som er spilt 

inn nasjonalt. 
• Templarheimen Arena, arrangementshall for innendørsidretter.  
• Norges Skøyteforbund – renovering av kunstisbanen i Tromsdalen. 

 
Styrets forslag til vedtak:  
Styret anbefaler Årsmøtet om å vedta de prioriterte anleggene inn i Troms og Finnmark 
idrettskrets anleggsplan for 2021 - 2023. 
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LOKALE AKTIVITETSMIDLER 2021 

Mål med ordningen  
Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og  
foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom 6-19 år. Det er lagenes  
primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige  
innsatsen i lagene, og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet 
nede. 
 
Målgrupper  
Midlene skal benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og/eller ungdom 
(13-19 år). Innenfor aldersgruppen 6-19 år er særlig parautøvere og barn og ungdom som i 
liten grad deltar i organisert idrett, en uttalt målgruppe.  
 
Idrettsrådene oppfordres til å følge 
- NIFs anbefalinger.  
 
KUDs retningslinjer som idrettsrådene må følge 

a) Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære 
formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom.  
b) Lag som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med 
utelukkende personlige medlemmer.  
c) Alle lag som tilfredsstiller ovenfor nevnte krav, og som er medlemmer i Norges  
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), har rett på tilskudd. I 
tillegg idrettsrådene vurdere om andre foreninger som oppfyller kravene i punkt a) 
og b), skal gis tilskudd.  
d) Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Idrettsrådet skal sikre at 
minst 1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe.  
e) Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke 
nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene.  
f) Likestilling i vid forstand, herunder hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. 
utøvere med nedsatt funksjonsevne), samt inkludering av barn og ungdom som i liten 
grad deltar i organisert idrett, skal ivaretas ved fordelingen.  
g) Tilskudd fra ordningen skal ikke kunne danne grunnlag for fortjenestebaserte 
eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. 
h) Idrettsrådenes avgjørelser skal være offentlige, og det skal framgå hvilke kriterier 
som ligger til grunn for fordelingen. 

 
NIFs anbefalinger 

Etter at minst 1/3 er fordelt til barn og minst 1/3 er fordelt til ungdom, kan 
idrettsrådet fordele den siste delen: 
• Basert på medlemsantallet i aldersgruppen 13-19 år. 
• Til idrettslag som har: 

o Allidrettstilbud for barn og ungdom 6-19 år.  
o Idrettstilbud for parautøvere 6-19 år.  
o Tiltak for å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysiske aktivitet nede. 
o Tiltak for å inkludere barn og ungdom som er underrepresentert i organisert 
idrett.  
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o Idrettsaktivitet for ikke-medlemmer innenfor målgruppene med mål om å  
rekruttere inn i ordinær aktivitet. Et eksempel på dette kan være «Åpen hall».  
o Trener- og lederutdanning for idrettslag som har aktivitet for målgruppene.  
• Basert på antallet i aldersgruppen 6-12 år.  
• Som et grunnbeløp til alle idrettslag som har idrettsaktivitet for barn 
og/eller ungdom. 

 
Tallgrunnlaget i SportsAdmin 
Medlemstall og aktivitetstall finner idrettsrådet i SportsAdmin.no under følgende 
menypunkter: 
- Rapporter-Idrettsregistreringen-Medlemstall-Klubb 
- Rapporter-Idrettsregistreringen-Aktivitetstall-Aktive medlemmer 
- Rapporter-Idrettsregistreringen-Aktivitetstall- Funksjonshemmede 
- Rapporter-Idrettsregistreringen- Medlemstall-Allidrett 
 
Evaluering av ordningen høsten 2018 
«Oslo Economics har på oppdrag for Kulturdepartementet gjennomført en evaluering av 
tilskuddsordningen lokale aktivitetsmidler (LAM). Vi finner at ordningen bidrar til å øke 
aktivitetstilbudet, til å holde kostnadene ved idrettsaktiviteter nede og til å understøtte den 
frivillige innsatsen i norsk idrett. Lokal forankring og tilpasning er viktig for å sikre at ulike 
behov blir ivaretatt. Både idrettskretsene, idrettsrådene og idrettslagene er svært godt 
fornøyd med ordningen, og det er generelt lite støy rundt fordelingen av midlene. Vi 
anbefaler at dagens modell videreføres». 
 
Forslag til vedtak: 
Fordelingsprinsipper for Tromsø Idrettsråd: 
 

• 50 % av tilskuddsbeløpet fordeles som hodestøtte til idrettslag som har aktivitet for 
barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Ungdom tildeles dobbel støtte. 
 

• 40% fordeles på grunnlag av en skjønnsmessig fordeling. Prioriteringer lagt fra 
Kulturdepartementet, NIF og TIRs eget årsmøte legges til grunn.  

 
1. Paraidrettsutøvere 6-19 år (Idrettsregistreringen) 
2. Mennesker med minoritetsbakgrunn/sosiale risikogrupper (Inkludering i 

idrettslag) 
3. Allidrett (Idrettsregistreringen) 
4. Trener og lederutviklingstiltak 
5. Antidopingarbeid. Klubber som sertifiseres som «Rent Idrettslag» og aktivt 

arbeider med å sertifisere ungdom (15-19 år) i sitt idrettslag som «ren utøver» vil 
motta støtte på bakgrunn av dokumentasjon fra Antidoping Norge og klubbene 
selv. 
 

• 10% av tilskuddsbeløpet fordeles til spesielle aktivitetstiltak for ungdom 13-19 år. 
Tiltakene må gjennomføres som et samarbeid mellom 2 eller flere klubber/grupper, 
hvor målet er å gi mer variert, allsidig, sosialt og utfordrende aktiviteter, samt 
stimulere til bedre aktivitets- og klubbmiljø. (Egen rapport til Tromsø Idrettsråd) 
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I den grad Årsmøtets vedtak bryter med retningslinjene fra Kulturdepartementet og/eller NIF, 
skal Tromsø Idrettsråd tilpasse seg disse og informere idrettslagene om endringer. 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Styret anbefaler Årsmøtet om å vedta fordelingsprinsippene for Lokale Aktivitetsmidler. 
Styret ønsker også å gjennomgå tildelingskriteriene sammen med våre kubber og 
idrettskretsen for å se om det er ytterligere forbedringer som kan gjøres gjeldende fra 2022. 
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TROMSØ BRETTKLUBB 

 
Forslag 1: Tromsø Idrettsråd skal i samarbeid med kommunen og Tromsø Brettklubb jobbe 
for at de eksisterende hallflatene i Stakkevollan-hallen bygges om til en innendørs skatehall.  
 
Begrunnelse:  
Det nåværende innendørstilbudet i skatehallen lokalisert i kjelleren på Fløyahallen dekker 
ikke behovene til brett- og rullemiljøene i Tromsø. I 2010 fikk hallen redusert sitt areal med 
1/3, og i 2012 ble arealet ytterligere redusert. I tillegg til at arealet er for lite er hallen plaget 
med dårlig støydemping, og dårlig ventilasjon. Det er behov for nye lokaler, som kan ivareta 
de behovene brettmiljøet har i dag, og som tilrettelegger for fremtidig vekst i 
rullesportutøvere i byen. Fritidsavdelingen i Tromsø kommune har forespeilet at de gamle 
hallflatene i Stakkevollan-hallen kan være aktuelle for etablering av en ny innendørs 
skatehall i Tromsø. Dette vil i så fall skje i forbindelse med en storsatsning på 
ungdomsklubben i de tilknyttede lokalene. Hvis det blir bygd en skatehall i disse lokalene vil 
det tilfredsstille brett- og rullemiljøenes behov for innendørstilbud i både overskuelig, og 
uoverskuelig fremtid. Utendørssesongen i Tromsø varer fra omtrent mai til september, det 
er dermed avgjørende for brett- og rullemiljøene å ha et godt innendørstilbud om høsten og 
vinteren for å hindre frafall og passivitet. 
 
Forslag 2: Tromsø Idrettsråd skal i samarbeid med kommunen og Tromsø Brettklubb jobbe 
for at det etableres et utendørs skateanlegg i plasstøpt betong på Nansenplass.  
 
Begrunnelse:  
De eksisterende utendørs skateanleggene i Tromsø by er preget av svært lav kvalitet, både 
med tanke på utforming, underlag og materialbruk. Tromsø Brettklubb har vært i dialog med 
kommunen, og har innhentet konsepttegninger, og kostnadsanslag for en betongpark på 
Nansenplass. Forslaget innebærer at betongpark på Nansenplass vil være et prioritert anlegg 
når Tromsø Idrettsråd spiller inn forslag til kommunens tippemiddelsøknader.  
 
Styrets forslag til vedtak:  
TIR støtter og ser behovet for at det arbeides for å realisere to idrettsanlegg (inne og ute) for 
skatemiljøet i kommunen. Denne anleggsutviklingen må ikke gå ut over, eller erstatte 
eksisterende idrettsanleggsflater som i dag er i bruk av annen idrett. TIR ser positivt på at 
den gamle bassengkrybba til Stakkevollananlegget brukes til egnet idrettsaktivitet, både 
organiserte og uorganisert. I en langsiktig anleggsplan ønsker TIR at Tromsøidretten kan 
vokse og utvikles, uten at dette kommer i konflikt med de miljøkrav som stilles i slike 
prosesser. TIR forholder seg til enhver tid til gjeldende Kommunedelplan for idrett og 
friluftsliv. Vi gjør oppmerksom på at når det kommer til prioritering av spillemidler, følger de 
helt klare og konkrete administrative og politiske prosesser som også TIR er en del av. TIR 
kan ikke forskuttere prioriteringer, men ønsker at slike anlegg kan være med å gjøre Tromsø 
til en enda bedre idretts-by for både fastboende og besøkende. 
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Budsjett 2021 
 

 

ÅRSMØTESAK TROMSØ IDRETTSRÅD 
Saksnr: 12 - 2020 Dato: 28.04.2021 Av: Styret TIR 
Tittel: Vedta budsjett. 

 
 

Budsjett TIR 2021 
Driftsinntekter  RES 2020   BUD 2021  

3440 Tilskudd LAM 410 000 410 000 
3445 Driftstilskudd Tromsø Kommune 1 638 137 1 638 137 
3446 Tilskudd Troms Fylkeskommune 0 0 
3447 RDA 0 0 
3448 Tilskudd Troms Idrettskrets 245 200 200 000 
3449 Tilskudd IBT 0 0 
3450 Prosjekttilskudd 1 684 750 280 000 
3455 Tilskudd NIF 950 000 930 000 
3460 Tilsk. Idrett for funksjonshemmede 0 0 
3490 Dugnad 0 0 

SUM Driftsinntekter 4 928 087 3 458 137 
    

    Annen driftsinntekt 
3890 Momskompensasjon               263 349  275 000 
3900 Andre driftsrelatert inntekter                35 564  0 
3901 Periodisert tilskudd               216 000  311 000 
3920 Solidaritetsfond                  1 893  0 

Sum Annen driftsinntekt 516 807 586 000 
        
SUM Driftsinntekter   5 444 894 4 044 137 
    

    Varekostnad (Tilskudd) 
4400 Tilskudd til klubber/Aktivitet/Utdanning 944 364 829 654 
4410 LAM Tilskudd klubber 410 000 410 000 
4450 Aktivitet og mestring/Voksenopplæringa 0 0 
4460 Tildeling RDA 0 0 
4490 Tildeling Solidaritetsfond 150 000 0 
4810 Innkjøpsreduksjon dugnad 0 0 
4850 Idrett for funksjonshemmede 0 0 
4851 Idrettens Storbyarbeid 0 0 
4865 Åpen hall 33 125 0 
4870 Sexuelt mangfold 1 600 0 

SUM Varekostnad (Tilskudd) 1 539 089 1 239 654 
    

    Lønnskostnader 
5010 Faste lønninger 1 881 935 1 647 540 
5090 Periodiseringskonto lønn 0 0 
5190 Påløpte feriepenger 222 855 197 705 
5330 Godtgj. Til styre og bedr. Forsaml. 0 15 000 
5410 Arbeidsgiveravgift 139 477 126 629 
5411 Arbeidsgiveravgift Påløpte feriep. 17 606 15 195 
5430 Premie pensjonsorning 47 113 38 218 
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5500 Andre kostnadsgodgjørelser 12 000 12 000 
5800 Refusjon sykepenger 0 0 
5920 Yrkesskadeforsikring 2 398 3 100 
5950 Personalforsikring 0 0 
5990 Sosiale kostnader 1 800 0 

SUM Lønnskostnader 2 325 183 2 055 387 
    

    Annen driftskostnad 
6300 Leie lokaler 137 545 88 000 
6310 Felleskostnader Idrettens Hus 27 196 22 500 
6500 Kjøp drakter/utstyr 55 935 110 000 
6540 Inventar   0 
6550 Datakostnader 52 136 65 000 
6555 Teleutstyr 1 529 0 
6560 Rekvisita 16 771 0 
6570 Arbeidsklær/verneutstyr 10 487 0 
6700 Revisjon og regnskapshonorar 55 875 70 000 
6790 Konsulenttjenester  580 872 0 
6800 Kontorrekvisita 6 774 5 000 
6820 Kopi/Trykksaker 22 313 11 500 
6840 Aviser/tidskrifter mv. 3 826 7 000 
6860 Møter/Kurs/Oppdateringer mv. 218 227 115 000 
6870 Konferanse/Politiske møter   0 
6875 Arrangement   0 
6900 Telefon 27 697 27 000 
6915 ADSL/Internett   0 
6940 Porto   0 
7024 Parkering 1 502 10 000 
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 6 988 7 500 
7130 Reiskostnader oppgavepliktig   0 
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 35 506 60 000 
7160 Diettkostn. Ikke Oppgavepl.   0 
7320 Annonser/Reklame 3 853 4 000 
7400 Kontingent NHO   6 000 
7420 Gaver m/fradrag 4 689 3 500 
7500 Forsikringspremier 3 590 0 
7710 Styre- og bedriftsforsamling   0 
7770 Bank og kortgebyrer 1 827 2 250 
7790 Annen kostnader 75 941 52 000 
7799 Andre kostnader uten fradrag   0 

SUM Annen driftskostnad 1 351 079 666 250 
        
SUM Driftskostnader 5 215 352 3 961 291 
        
SUM Driftsinntekter 5 444 894 4 044 137 
        
Sum Driftsresultat 
før finans   229 542 82 846 

        
FINANS 0 0 

8040 Renteinntekter 3 703 0 
8150 Renteutgifter 78 0 
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8156 Renter til leverandør 125 0 
8160 Purregebyr leverandør 245 0 

SUM FINANS 3 411 0 
        
Årsoverskudd/Underskudd 232 953 82 846 

 
Styrets forslag til vedtak: 
Styret anbefaler Årsmøtet om å vedta det fremlagte budsjettet for 2021.  
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Valg 

 

ÅRSMØTESAK TROMSØ IDRETTSRÅD 
Saksnr: 13- 2020 Dato: 28.04.2021 Av: Valgkomiteen/Styret 
Tittel: Foreta følgende valg: 

 
a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer (bedriftsidretten velger sin representant) og 3 
varamedlemmer. Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 
1.varamedlem, 2.varamedlem osv. [14. Engasjere revisor til å revidere idrettsrådets regnskap.] 
 
Forslag til nytt styre 2021 
 Verv Navn Klubb Merknad 
Leder Bente Ødegaard Tromsø IL Gjenvalg, 2 år 
Nestleder Dana Meknas Tromsø Basketballklubb Ikke på valg 
Styremedlem André Lind BUL Tromsø Friidrett Gjenvalg, 2 år 
Styremedlem Øyvind Sørensen Tromsø Håndballklubb Ny, 2 år 
Styremedlem Frode Rinnan Tromsø IL Ikke på valg 
Styremedlem Kari Lydersen Tromsø Ishockeyklubb Ikke på valg 
Ungdomsrep. Ingeborg Nitter Gruber Tromsø Storm Ungdom Ny, 2 år 
1. Varamedlem  Åshild Strømmesen Skarven IL Gjenvalg, 1 år 
2. Varamedlem Paul Mathiassen Tromsø Taekwon-Do Klubb Gjenvalg, 1 år 
Vara ungdomsrep. Sofia Heim Tromsø Skiskytterlag Ny, 1 år 
 
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer (og 1 varamedlem) 
 
Åshild Johnsen Tromsø Swingklubb Gjenvalg, 1 år 
Sebastian Henriksen Kvaløya Sportsklubb Ny, 1 år 
 
c) Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
 
d) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
 
Leder Lars Olav Sparboe Tromsø Storm Ungdom 2 år 
Medlem Hans Petter Bergseth Tromsø Alpinklubb 2 år 
Medlem Ragnhild Glad Tromsø Håndballklubb 2 år 
Vara Fartun Hussein TUIL Turn 1 år 
 

 

ÅRSMØTESAK TROMSØ IDRETTSRÅD 
Saksnr: 14- 2020 Dato: 28.04.2021 Av: Styret 
Tittel: Engasjere revisor til å revidere idrettsrådets regnskap 

 
Revicom 
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Fullmakt 

Kjønnsfordeling 
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og 

utvalg med videre i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter 
fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styret, råd 
og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. 

 
Som representanter til Årsmøtet i Tromsø Idrettsråd, 

28.04 kl. 19.00 på Teams 
 
 
 

Klubb 
 
 

Med følgende representanter: 
 

Navn:  1: ______________________________________________ 
 

2:_______________________________________________ 
 

3:_______________________________________________ 
 

4:_______________________________________________ 
 

5:_______________________________________________ 
 

Observatører: 
Navn:  1:_______________________________________________ 

 
2:_______________________________________________ 

 
Fullmakten skal underskrives av representanter fra klubben (styremedlemmer) 

 
_____________________________  _____________________________ 

Underskrift     Underskrift 
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Tromsø, 28.04.2021 
(Årsmeldingen er signert digitalt) 
 
 
 
 
-------------------------------     ----------------------------- 
Bente Ødegaard       Dana Meknas 
Styreleder       Styrets nestleder 
(sign.)        (sign.) 
 
 
 
 
 -------------------------------     --------------------------------  
Frode Rinnan  (sign.)      Hege Katrin Ingebrigtsen (sign.) 
Styremedlem       Bedriftsidrettsrepresentant 
        
  
 
 
 --------------------------------     -------------------------------- 
Ron Johansen (sign.)      Kari Lydersen (sign.) 
Styremedlem       Styremedlem 
        
 
 
 
--------------------------------     -------------------------------- 
André Lind (sign.)      Eirik Gerhardsen (sign.) 
Styremedlem       Styremedlem  
        
         
 
 
--------------------------------     
Alf-Kondrad Wilhelmsen (sign.) 
Daglig leder  
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