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Til:  
Idrettslag  
Idrettsråd 
Særkretser/regioner 
Idrettskretsens styre, valgkomitè og kontrollkomitè        Ottestad, 19. januar 2018 
 

 

INNKALLING TIL KRETSTING I HEDMARK IDRETTSKRETS 2018 
 

Det innkalles til ordinært kretsting i Hedmark idrettskrets 
 

lørdag 21. april 2018, kl 10.00 – 16.00 på Scandic Hotell Hamar 
 
Registrering fra kl 09.30. 
I forbindelse med kretstinget vil det bli avholdt et idrettsfaglig seminar.  
 
Fullstendig sakliste og tingdokumenter vil bli sendt ut senest en måned før tinget avholdes. 
 
 

Innhold i innkalling:  
1. Program for dagen 
2. Kretstingets oppgaver 
3. Frist for innsendelse forslag og saker 
4. Representasjon 
5. Påmelding 
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1. Program for dagen 

Program lørdag 21. april (tentativt):  
Kl. 09.30 Registrering 
Kl. 10.00 Åpning av kretstinget  
Kl. 12.00 Lunsj 
Kl. 12.45 Kretstinget fortsetter  
Kl. 14.00 Idrettsfaglig seminar 
Kl. 15.00 Kretstinget fortsetter 
Kl. 15.30 Hedersbevisninger og avslutning 
 
Gratis deltakelse inkl. lunsj. Reise til og fra dekkes av den enkelte deltaker/organisasjonsledd. 
 
 

2. Kretstingets oppgaver 
§ 15     Idrettskretstingets oppgaver  
Idrettskretstinget skal: 
1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen. 
4. Behandle beretning og regnskap for idrettskretsen. 
5. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen. 
6. Behandle forslag og saker. 
7. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap. 
8. Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for kretsen. 
9. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder(e). 
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 
c) Kontrollkomité på minst to medlemmer og to varamedlemmer. 
d) Representanter til Idrettstinget. 
e)  Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste 
idrettskretsting. 

 
            Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet først og 
deretter velges varamedlemmene samlet. Valg skjer etter bestemmelsen i § 16. 
 
 

3. Frist for innsendelse forslag og saker 
Ihht § 12 (2) skal forslag og saker som ønskes behandlet på tinget være idrettskretsen i hende 
senest 2 måneder før tinget.  
Forslag/sak skal utformes skriftlig og sendes kretsstyret på mail: hedmark@idrettsforbundet.no.  
Frist 21. februar 2018. 
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4. Representasjon 

Representasjon på idrettskretstinget 2018. 
Idrettskretstinget 1999 vedtok følgende representasjon på idrettskretstinget: 

a. Idrettskretsens styre (5 stemmer)  
b. 40 representanter for særkretsene (inkludert særutvalgene) 
c. 40 representanter for idrettsrådene 
d. 1 representant fra hvert idrettslag (370 stemmer)  
e. Representasjonen etter bokstav b og c fordeles av idrettskretsens styre mellom de enkelte 

særkretsene og idrettsråd. 
 
Idrettskretsstyret har vedtatt at særkretsenes/regionenes representanter skal fordeles etter 
følgende bestemmelser: 

 1 representant fra hver særidrett (med SK/SU) 

 + 1 fra hver særidrett med mer enn 30 klubber 

 + 1 fra hver særidrett med mer enn 50 klubber 
Resterende fordeles etter antall klubber med 1 representant så langt antallet rekker. Maks antall 
representanter fra en særidrett er 3. Flere kretslag innenfor en særidrett (eks. skyting), betraktes 
her som en særkrets. 
 
I forbindelse med valgte representanter, minnes også om§ 2·4 i NIFs lov vedrørende 
kjønnsfordeling. 
 
 

5. Påmelding 
Kretstinget er åpent for medlemmer i Hedmark idrettskrets, både i form av å være valgt/godkjent 
stemmeberettiget representant for sitt organisasjonsledd eller som observatør. 
 
Påmelding foretas i følgende link: 
https://response.questback.com/norgesidrettsforbundogolympisk/76ma3tmfvl 
Påmeldingsfrist 5. april 2018. 
 
Fullmaktsskjema 
Godkjente stemmeberettigede representanter må verifiseres via fullmaktsskjema,- se eget vedlegg. 
Skjemaet må fylles ut med navn på stemmeberettigede representanter og signeres av leder.  
 
Fullmaktsskjemaet skal levers Hedmark idrettskrets ved å benytte ett av følgende 3 alternativer: 
1) Ferdig utfylt skjema lastes opp under eget punkt i ovennevnte påmeldingslink  
2) Ferdig utfylt skjema sendes til mail hedmark@idrettsforbundet.no 
3) Ferdig utfylt skjema leveres ved registrering på tingdagen 21. april 2018. 
 
Med vennlig hilsen Hedmark idrettskrets 
 
Petter Norstrøm (s)       Tina Thorsen (s) 
Leder         Org. Sjef 
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