
 
 
 
 
 

      

 

 
 

 
Til 
- Idrettskretsstyret 
- Særkretser   
- Idrettsråd  
- Norges Idrettsforbund  
- Kontrollkomiteen  
- Valgkomiteen 
- Idrettskretsens Revisor 
      
 

Dato: 7.3.2016  
 
 
 

INNKALLING TIL IDRETTSKRETSTING OG ISF-TING 2016 
 

 
Idrettskretsstyret vedtok i styremøte nr.07 -15, den 20.oktober å avholde idrettskretsting, 
som følger:  
 
 Tid :  9.juni. 2016  
 Kl : 1800 
 Sted : Quality Hotel & Resort, Sarpsborg 
 
I den anledning innkalles med dette til det 42. ordinære Idrettskretsting. 
 
1. Innsending av forslag 

Forslag til saker som ønskes fremmet for tinget må være sendt ØIK innen 9.april 
2016 

 
2. Saker til behandling 

Saker som skal behandles står i NIFs lov § 5-9.  Fullstendig saksliste med vedlegg og 
dagsorden vil bli sendt organisasjonsleddene senest 1 - en- måned før tinget. dvs. 
innen 9.mai 2016. 

 
3. Representasjon på tinget 
 a)  Idrettskretsstyret 
 b)  Særkretser 
 

Se vedlagte fordelingsliste 
Vedtak på idrettskretstinget 2011: 
 
Særforbund som ikke har representasjon på kretstinget gjennom ordningen for 



 

 
 

særkretsen, kan etter søknad bli representert på samme måte som særkretsen 
(regioner) som strekker seg over mer enn ett fylke, §9 note 4. Representanten må 
være medlem i et idrettslag knyttet til ØIK. Det forutsettes at forbundet har minst 5 
klubber i Østfold.  
Representanten må være valgt på et årsmøte/ting eller oppnevnt av styret med 
fullmakt og meldt idrettskretsen seinest en uke før tinget. Det enkelte forbund retter 
en søknad til kretsstyret senest innen utgangen av året før tinget holdes. 
 

 c)  Idrettsråd                                                                                                                           
 Se vedlagte fordelingsliste  

d)  Leder av faglige utvalg/komiteer med tale- og forslagsrett i de saker som ligger       
innenfor utvalgets arbeidsområde 
e)  Kontrollkomiteens medlemmer møter med samme rettigheter som er nevnt 
under pkt. d 

 f)  Idrettskretsens revisor 
 Revisor møter med talerett i de saker som ligger innenfor dennes arbeidsområde. 
 
 
 
4. Fullmakter 

Representanter for særkretser og idrettsråd skal være valgt på årsmøte/ting eller 
oppnevnt av styret etter fullmakt fra tinget/årsmøtet jfr. § 13 (4) i lovnorm for 
idrettskretser. 
Utskrift av ting-/årsmøte-/styreprotokoll skal vedheftes 
fullmaktskjemaet. 

 
./. Fullmaktskjema for utfylling er vedlagt. 

Fullmaktskjema må være Østfold Idrettskrets i hende senest 2. juni 2016. 
 
 
5. Valgbarhet 

Det vises til NIFs lov § 2-5 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett 
og § 2-4 Kjønnsfordeling 

 Idrettskretsstyret minner om NIFs lov § 2-4, hvor det fremgår: 
 
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv og ved representasjon til 
årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være 
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved 
valg/oppnevning av mer enn 3 personer skal velges/oppnevnes minst to personer 
fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. 
Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  
 
(3) Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille 
bestemmelsen, hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som 
mangler for å oppfylle bestemmelsen. 



 

 
 

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlig forhold, gjøre unntak fra denne 
bestemmelse. 

 

Idrettskretsstyret ønsker vel møtt til idrettskretstinget 2016. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Lillian Ovell (s)       Toril Anita Johansen 
Leder         Organisasjonssjef 
 
 
 
Kopi:     Mediebedriftene i Østfold  
 
Vedlegg:  Oversikt over representasjon særkretser 
  Oversikt over representasjon idrettsråd 

Fullmaktskjema 
                
 

 


