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MANDATFORDELING TIL FINNMARK IDRETTSKRETS TING 2016

Vedlagt følger forslag til fordeling av representanter fra idrettsråd og
særkretser/regioner til Finnmark idrettskrets sitt ting i Lakselv 11.-12.juni
2016.
I lov for Finnmark idrettskrets heter det;
§ 9 Representasjon på idrettskretstinget
På idrettskretstinget møter med stemmerett:
a) Idrettskretsens styre.
b) 35 representanter fra særkretsene/regionene
c) 35 representanter fra Idrettsrådene i henhold til idrettskretsens lov.
d) Idrettslagene med 1 representant hver
Særkretser og idrettsråd skal tildeles like mange representanter.
Idrettskretstinget fastsetter hvor mange som til sammen skal kunne møte
på tinget og vedtar regler for hvordan fordelingen skal skje. Fordelingen av
representanter kunngjøres fra idrettskretsen ved innkalling til

idrettskretstinget. Fordelingen er gjort etter antall lag for
særkretser/regioner, og etter antall medlemskap i idrettsrådene.
Representanter må være valgt på årsmøte/ting eller oppnevnt av styret etter
fullmakt og meldt idrettskretsen senest en uke før tinget.
Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker
som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:
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.
Idrettskretsens styre fastsetter hvor stor del av representantenes
reiseutgifter som skal dekkes av idrettskretsen. Reiseutgiftsfordeling kan
benyttes.
VEDTAK:

S-SAK 68/14-16

Forslag til fordeling av representanter fra idrettsråd og særkretser/regioner
til Finnmark idrettskrets sitt ting i Lakselv 11.-12.juni 2016 godkjennes.

DEKNING AV KOSTNADER FOR REPRESENTANTER FRA
IDRETTSRÅD TIL FINNMARK IDRETTSKRETS TING 2016
Idrettskretsens styre skal fastsette hvor stor del av representantenes
reiseutgifter til Finnmark idrettskrets ting som skal dekkes av
idrettskretsen.
Idrettskretsene har et særlig ansvar fir idrettsrådene organisatorisk, og
man har brukt å dekke reise- og oppholdsutgifter for inntil 2
representanter fra hvert idrettsråd.

VEDTAK:

Finnmark idrettskrets dekker reise- og oppholdsutgifter for inntil
2 representanter fra hvert idrettsråd til idrettskretstinget 2016.

