
  

 
 
 

    

 

Post- og besøksadresse: Sør Amfi, Østenbuveien 80, 4848 Arendal 
E-postadresse: aust-agder@idrettsforbundet.no Hjemmeside: www.idrett.no/aust-agder Tlf: 370 60800 

 

Til klubber, idrettsråd, særkretser/regioner og komiteledere i Agder 

idrettskrets 

 

 

 

INNKALLING TIL AGDER IDRETTSKRETS TING 2020 
 

  

1. Innkalling 

 Under henvisning til idrettskretsens lov, § 11, innkalles med dette til det 1. ordinære 

 Idrettskretsting i Agder idrettskrets. 

 

Tid: Lørdag 5. september 2020 kl 11:00 – 17:00. Lunsj serveres 

underveis. 

 Sted:  Clarion Tyholmen Hotel 

 Vertskap:  Arendal Kommune 

 

2. Innmelding av saker 

Siden dette er en utsettelse av Tinget pga Koronasituasjonen, er det de sakene som ble 

innmeldt innen 25. mars som skal behandles.  

 

 

3. Saker til behandling 

  Med hensyn til saker som skal behandles vises til Agder idrettskrets’ lov 

 § 4 - Idrettskretstingets oppgaver, som lyder:  

 

 ”1. Idrettskretstinget skal: 

a) Idrettskretstinget ledes av valgt(e) dirigent(er), og skal: 

b) Godkjenne de fremmøtte representantene. 

c) Velge dirigent(er). 

d) Velge sekretær(er). 

e) Velge to representanter til å underskrive protokollen. 

f) Godkjenne innkallingen. 

g) Godkjenne saklisten. 

h) Godkjenne forretningsorden. 

i) Behandle beretning for idrettskretsen. 

j) Behandle idrettskretsens regnskap i revidert stand, revisors beretning og 

kontrollutvalgets beretning. 

k) Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen. 

l) Behandle forslag og saker. 

m) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap. 

n) Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for 

kretsen. 
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o) Foreta følgende valg:  

• Idrettskretsens styre bestående av leder, nestleder og 5 medlemmer med 

3 varamedlemmer, som velges som 1., 2. og 3. varamedlem 

• Kontrollutvalg på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 

• Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste 

idrettskretsting 

• Representanter til Idrettstinget eller gi styret fullmakt til å oppnevne 

representantene” 

 

2. Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmene til styret velges samlet.  

    Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen  

    i forhold til stemmetall» 

  

Fullstendig sakliste m/vedlegg vil bli tilgjengelig på AIKs hjemmeside senest 1 mnd. før 

tinget - d.v.s. innen 5. august 2020 

 

 

4. Representasjon på idrettskretstinget 

I følge Agder idrettskrets’ lov § 13, skal Idrettskretstinget ha følgende representasjon: 

 

 a) Idrettskretsens styre (varamedlemmer møter uten stemmerett). 

b) 1 representant fra hver særkrets/region som har kludder hjemmehørende i 

Agder. 

 c) 1 representant fra hvert idrettsråd. 

d) 1 representant fra hvert idrettslag. Gjelder ikke bedriftsidrettslag. 

Bedriftsidretten representeres via sin særkrets.  

 

Flg møter uten stemmerett, men med tale-og forslagsrett i de saker som ligger 

innen utvalgets/komitéens arbeidsområde.: 

 e)  Idrettskretsens organisasjonssjef (møter med tale – og forslagsrett). 

f) Leder i faglige tingvalgte komitéer/utvalg 

g) Kontrollkomitéens medlemmer 

h) Revisor  

   

I tillegg er tinget åpent for inviterte gjester, presse og observatører, forutsatt at 

plassen og evt koronareglene tillater det.  

 

 

5. Fullmakter 

Representanter må være valgt på årsmøte/ting eller oppnevnt av styret etter fullmakt. 

Fullmaktsskjema og påmeldingsinformasjon vil bli utsendt senere.  

 

 

6. Økonomi 
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 Representantenes organisasjoner må selv dekke kostnadene til reise. 

 

7.  Generelt 

a. Valgkomitéen anmoder om forslag til kandidater til det nye  

Idrettskretsstyret. Valgkomitéens leder er John Stensland, tlf 932 34 151, 

epostadresse: john.stensland@outlook.com 

 

b. På kretstinget tildeles Agder idrettskrets’ hederstegn med diplom til aktuelle 

mottakere. Kriteriene er:  

«Hederstegnet er Agder Idrettskrets' høyeste utmerkelse, og kan bare deles ut til 

medlemmer av organisasjonsledd tilknyttet Agder Idrettskrets. Hederstegnet kan 

deles ut til:  

- Personer som gjennom aktiv idrett har oppnådd resultater i toppklasse, og 

derigjennom har representert kretsen på en verdig og fremragende måte 

- Personer som gjennom administrativ eller annen virksomhet har ydet stort 

bidrag til idrettens utvikling innen Agder Idrettskrets» 

 

Vi oppfordrer klubbene til å nominere aktuelle personer som passer til 

kriteriene, og sende nominasjonen med begrunnelse til 

agder@idrettsforbundet.no eller Agder idrettskrets, Østenbuveien 80, 4848 

Arendal 

 

 

 

Vi ønsker med dette vel møtt til det 1. ordinære Idrettskretsting i nye Agder idrettskrets. Vi 

håper på et fulltallig ting, og et aktivt debattforum for utviklingen av idretten i Agder.  

 

 

 

 

 

 

 

Agder idrettskrets 

 

 
Svein Lien      Jon Rolf Næss 

Org.sjef      Leder 
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