
 
 

 

 

 

 
Ottestad 2. juli 2019 

 

Til 

- Særkretser 

- Regioner 

- Særforbund  

- Idrettsråd 

- Idrettslag 

- Idrettskretsstyre 

- Kontrollkomiteen 

- Valgkomiteen 

- Tilsatt revisor 

- Gjester 

 

 

 

 

 

 

 

INNKALLING TIL  

EKSTRAORDINÆRT KRETSTING 

HEDMARK IDRETTSKRETS 

 
Lørdag 2. november - kl 14:00 

Sted: Scandic Lillehammer Hotel 
 

 
 

 

 



 

1. Innkalling. 
Styret i Hedmark idrettskrets kaller med dette inn til ekstraordinært kretsting iht vedtekter for 

Hedmark idrettskrets - §17 (1) pkt c – basert på Idrettstingets vedtak i 2015: 

«Strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til statens forvaltningsreform dersom 

denne gjennomføres i tingperioden.» 

       

2. Sak. 

 Avvikling av Hedmark idrettskrets pr 31. desember 2019 

 Sammenslutning med Oppland idrettskrets pr 1. januar 2020 

under navnet Innlandet idrettskrets 

 

3. Representasjonsberettigede. 
Retningslinjer for representasjon iht vedtekter Hedmark idrettskrets § 13 – vedtatt på 

idrettskretstinget i 1999. 

 

På idrettskretstinget møter med stemmerett: 

a) Idrettskretsens styre   

 

b) Særidretter – 40 representanter fordelt slik: 

 Hver særidrett     1 representant 

 Om særidrett har over 30 klubber   + 1 representant 

 Om særidrett har over 50 klubber   + 1 representant 

Rest-representanter oppad til antall 40, etter antallet klubber i særidretten. Dog slik at 

en særidrett maksimalt kan ha tre representanter.  

 

Idrettsråd – 40 representanter fordelt slik: 

 Alle idrettsråd             1 representanter 

Rest-representanter oppad til antall 40, fordeles enkeltvis etter idrettsrådet  

størrelse basert på samlet medlemstall i idrettsrådet. 

 

Klubbrepresentasjon – 370 representanter fordelt slik: 

 En fra hvert idrettslag            1 representant 

 

Videre møter uten stemmerett: 

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. 

Organisasjonssjefen møter med tale- og forslagsrett. 

 

 

4. Fullmakter. 
 Iht vedtekter for Hedmark idrettskrets §12 skal representantene for særkretser/regioner og  

  idrettsråd være valgt på årsmøte/ting eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra ting/årsmøte,  

  og meldt idrettskretsen 1 – en – uke før tinget. Innen 26. oktober 2019. 

 

 

 

 

 



5.       Kjønnsbalanse i idrettens styrende organer. 
  Hedmark idrettskrets styre minner om NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling 
 

              (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. 

               (5) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt1 kan, når det foreligger særlige forhold, gi     

               dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad  

               om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter  

               årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun gis for en valgperiode/oppnevning av gangen. 

 

6.       Generelt. 
      Hedmark idrettskrets sitt styre håper på god oppslutning og ønsker alle vel møtt. 

 

 

 

Med hilsen 

HEDMARK IDRETTSKRETS 

 

___________________________ 

Tor Inge Martinsen(sign.) 

Leder        ______________________ 

        Tina Thorsen (sign) 

        Organisasjonssjef 

  


