Til
▪
▪
▪
▪
▪

Særkretser, regioner og særforbund
Idrettsråd
Idrettslag
Kontrollkomite, Valgkomite og engasjert revisor
Gjester og presse

Lillehammer/Ottestad 21. januar 2022

INNKALLING TIL KRETSTING

INNLANDET IDRETTSKRETS
Tid
Klokkeslett
Sted og adresse

- lørdag 23. april 2022
- Kl 11:00
- HONNE KURS OG KONFERANSESENTER
Honnevegen 60, 2638 BIRI

VIKTIG:
Hvis pandemien medfører begrensning i fysisk oppmøte, vil kretstinget gjennomføres
digitalt. Altså: Primært et fysisk kretsting, sekundert digitalt - ikke en kombinasjon.

1.

Innkalling.
Styret i Innlandet Idrettskrets kaller med dette inn til Idrettskretsting 23. april 2022
– henvisning til NIFs lov § 5-7 og vedtekter Innlandet idrettskrets § 2 (2)

2.

Innmelding av saker.
Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på Idrettskretstinget, må sende disse til
Innlandet@idrettsforbundet.no innen 23. februar 2022
- henvisning til NIFs lov § 5-7 og vedtekter Innlandet idrettskrets § 2 (2)

3.

Sakliste.
Idrettskretstingets oppgaver er beskrevet NIFs lov § 5-9, samt vedtekter Innlandet Idrettskrets
§ 4.
Program og fullstendig sakliste med saksdokumenter blir senest 23. mars 2022:
o Sendt direkte til organisasjonsleddene
o Publisert på idrettskretsens hjemmeside

4.

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett.
Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett (representasjonsberettigede) er regulert i
vedtekter Innlandet Idrettskrets § 3 og NIFs lov § 5-5 (representasjonsberettigede/stemmerett),
og er slik:
(1) Forslagsrett til idrettskretstinget:
a. Styret
b. Et representasjonsberettiget organisasjonsledd.
c. Kontrollutvalget, innenfor sitt arbeidsområde.
d. Valgkomiteen, innenfor sitt arbeidsområde
(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på idrettskretstinget:
a. Innlandet Idrettskrets sitt styre
b. 300 representanter fordelt slik:
▪ 100 idrettslag, slik:
o Ett idrettslag pr kommune, øvrige representanter fordeles etter
antallet idrettslag i kommunen. Stiller kommunen med flere enn et
idrettslag, skal minst et idrettslag være et fler-idrettslag. Hvilke
idrettslag bestemmes av kommunens idrettsråd.
▪ 100 fra idrettsråd, slik:
o En representant fra hvert idrettsråd, øvrige fordeles etter størrelse
(antallet idrettslag pr kommune)
▪ 100 fra særkretser/-regioner/-forbund, slik:
o Regionale ledd to representanter
o Særkretser (gamle Oppland og gamle Hedmark) en representant
o Særforbund uten krets- og regionsledd en representant
o Øvrige representanter fordeles til regionale ledd etter antall idrettslag.
(3) Møterett, talerett og forslagsrett på idrettskretstinget i de saker som ligger innenfor
komiteens/utvalgets område:
a. Kontrollutvalgets medlemmer
b. Valgkomiteens medlemmer
c. Lederne i øvrige tingvalgte organer, eventuelt nestleder eller medlem dersom
leder er forhindret fra å møte
(4) Møte og talerett på idrettskretstinget:
a. Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde
b. Innlandet Idrettskrets sin organisasjonssjef
c. Representant fra NIF

5.

Innmelding av representanter og fullmakter.
Med referanse NIFs lov § 5-5 og vedtekter for Innlandet Idrettskrets § 3, skal representanter
være innmeldt senest én uke før idrettskretstinget, altså senest 16. april 2022.
Innmelding/fullmaktsskjema ettersendes sammen med saksdokumentene.
Representanter skal minst fylle 15 år i løpet av kalenderåret 2022, samt ha vært medlem av
representasjonsberettiget organisasjonsledd i minst en måned.

6.

Kvinners deltagelse i idrettens styrende organer.
Idrettskretsens styre minner om NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling ved representasjon:
(1) NIF og NIFs organisasjonsledd skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved
valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøter/ting. Ved
valg/oppnevning og ved representasjon, skal begge kjønn være representert. Ved

valg/oppnevning av mer enn tre personer skal det velges/oppnevnes minst 40% fra hvert
kjønn, mens det for idrettslag er tilstrekkelig med 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.
(2) Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret
innen 1 måned etter årsmøtet/ tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting
der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir
sittende til nytt styre, komité mv. er valgt.
(3) Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal
antallet representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller
bestemmelsen. Årsmøtet/tinget kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom
det foreligger uforutsette forhold utenfor organisasjonsleddets kontroll.
(4) Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle
til nytt årsmøte/ting, jf. § 2-3, eller foreta ny oppnevning.
(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen for et valg/oppnevning.

Med vennlig hilsen
Styret for Innlandet idrettskrets
_______________________
Inger L Fløgum (sign.)
Leder Innlandet idrettskrets

______________________________
Tina Thorsen, organisasjonssjef (sign)

