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S A K L I S T E 

 
 
Åpning 

 

Sak 1:   Godkjenne fremmøtte representanter 

Sak 2:   Valg av tingets funksjonærer: 

(a) 2 dirigenter 

(b) 2 sekretærer 

(c) 2 representanter til å underskrive protokollen 

(d) Redaksjonskomité på 3 medlemmer  

(e) Tellekorps     

Sak 3:   Godkjenne innkalling til idrettskretstinget  

Sak 4:   Godkjenne sakliste og forretningsorden 

Sak 5:   Årsrapport 2020 og 2021 

Sak 6:   Regnskap, årsberetning, revisors og kontrollutvalgets beretning 2020 og 2021 

Sak 7:   Langtidsbudsjett 2022-2023 

Sak 8:   Anleggspolitisk plan 2022-2024 

Sak 9:   Retningslinjer for fordeling av midler som er til idrettskretsens disposisjon 

Sak 10: Lovsak: §9-2 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på idrettskretstinget 

Sak 11: Engasjere statsautorisert/registrert revisor 

Sak 12: Valg for perioden 2022-2023: 

1. Styre ved styreleder, nestleder, 3 medlemmer, og 2 varamedlemmer 

2. Kontrollutvalg bestående av leder, 1 medlem og 2 varamedlemmer 

3. Representanter til Idrettstinget 

4. Valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

   

Avslutning 
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F O R R E T N I N G S O R D E N 
 

 

 

 1. Kretstinget ledes av de valgte dirigenter som seg imellom administrerer 

ledelsen av møtet. 

 

 2. Protokollen føres av de valgte sekretærer som selv fordeler arbeidet. Forslag 

og vedtak føres inn i tingprotokollen med antall avgitte stemmer for og mot. 

 

3.       Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak 

for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står på 

saklisten, settes taletiden til 5 minutter første gang og 3 minutter andre og 

tredje gang. 

  Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 minutts taletid. 

  Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og strek for inntegnede talere. 

 

 4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være undertegnet med 

organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes 

tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller at saken er tatt 

opp til votering. 

 

  Forslag i saker som ikke står på saklisten kan ikke fremmes med mindre 

tingrepresentantene i henhold til NIF's lov bestemmer det. 

 

5. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,  

være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant 

har mer enn en stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke 

stemmer skal anses som ikke avgitt. 

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes 

krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er 

foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, 

teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.   

 

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av 

de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd 

flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 

loddtrekning.  

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt, 

ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av 

varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i 

første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. 

Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne anses de 

valgt som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet, avgjøres valget ved 

loddtrekning. 
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S A K E N E S   B E H A N D L I N G 
 

 

ÅPNING 

 
Åpnings- og hilsningstaler 

 

 

SAK 1:  GODKJENNE FRAMMØTTE REPRESENTANTER 

 
 Innstilling til vedtak: 

 

Representantene, kontrollert av Idrettskretsstyret og Kontrollkomiteen, 

godkjennes. 

 

 

SAK 2:  VALG AV TINGETS FUNKSJONÆRER 

 
 a) 2 dirigenter:   ______________________________________ 

 

      ______________________________________ 

 

  

 b) 2 sekretærer:   ______________________________________ 

 

      ______________________________________ 

 

  

 c) 2 representanter til å  ______________________________________ 

  underskrive protokollen: 

      ______________________________________ 

 

 

 d) Redaksjonskomite på   ______________________________________ 

  3 medlemmer: 

      ______________________________________ 

 

      ______________________________________ 

 

 

e) Tellekorps:   

Idrettskretsstyret foreslår at idrettskretsens administrasjon oppnevnes som 

tellekorps. 
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SAK 3:  GODKJENNE INNKALLING TIL IDRETTSKRETSTINGET 

 
Innkalling til idrettskretstinget er foretatt i henhold til NIFs lov med 3 – tre – 

måneders varsel og utsendt via e-post direkte til alle representasjonsberettigede 

organisasjonsledd. Innkalling er også kunngjort på hjemmesiden. 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Innkallingen godkjennes. 

 

 

SAK 4:  GODKJENNE SAKLISTE OG FORRETNINGSORDEN 

 
a) Sakliste 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Sakliste (side 2) i henhold til NIF’s lov godkjennes. 

 

b) Forretningsorden 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Forretningsorden (side 3) godkjennes.  
 

 

SAK 5:  ÅRSRAPPORT 2020 OG 2021  

 
  Se egne dokument. 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Årsrapport for 2020 og 2021 godkjennes. 

 

 

SAK 6:  REGNSKAP MED ÅRSBERETNING, REVISORS OG  

 KONTROLLUTVALGS BERETNING FOR 2020 OG 2021 

 
Se eget dokument. 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Regnskapene med beretninger for 2020 og 2021 godkjennes. 

 

 

SAK 7:  LANGTIDSBUDSJETT 2022 – 2023 
 

  Se side 9. 
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  Innstilling til vedtak: 

 

Idrettskretstinget slutter seg til styrets forslag til langtidsbudsjett for 

perioden 2022 – 2023. Idrettskretstinget gir styret fullmakt til å bruke av 

egenkapitalen til prioriterte prosjekt som ikke øker driftskostnadene. 

 

 

SAK 8:  ANLEGGSPOLITISK PLAN 2022 – 2024 
 

  Se eget dokument. 

 

                        Innstilling til vedtak: 

 

Idrettskretstinget slutter seg til styrets forslag til anleggspolitisk plan for 

Nordland idrettskrets 2022 – 2024. 

 

 

SAK 9:  RETNINGSLINJER FOR FORDELING AV MIDLER SOM  

  ER TIL DISPOSISJON FOR IDRETTSKRETSEN  

 
  Se side 17. 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Retningslinjer for fordeling av midler som er til disposisjon for 

idrettskretsen endres ikke.  

 

 

SAK 10:     LOVSAK: §9-2 MØTERETT, TALERETT, FORSLAGS- 

RETT OG STEMMERETT PÅ IDRETTSKRETSTINGET 

 
  Se side 19. 

                        

                       Innstilling til vedtak: 

 

I Nordland idrettskrets sin lov strykes §9-2 b(3), samt parentes i §9-2 b 

(1). 

 

 

SAK 11:     ENGASJERE STATSAUTORISERT/REGISTRERT 

REVISOR   
                        

                       Innstilling til vedtak: 

 

Idrettskretstinget vedtar å engasjere BDO som revisor for kommende 

tingperiode. 

 



Idrettskretsting 2. april 2022 Side 7 

SAK 12:  VALG FOR PERIODEN 2022 – 2023 

 
  Se side 20. 

 

a) Idrettskretsstyret: 

 

Leder:   ________________________________________ 

 

Nestleder:  ________________________________________ 

 

 

3 styremedlemmer: ________________________________________ 

 

   ________________________________________ 

 

   ________________________________________ 

 

1. varamedlem: ________________________________________ 

 

2. varamedlem: ________________________________________ 

 

 

b) Kontrollutvalg: 

 

Leder:   ________________________________________ 

 

Medlem:  ________________________________________ 

 
1. varamedlem: ____________________________________________ 

2. varamedlem: ________________________________________ 

 

 

c) Representanter til Idrettstinget: 

 

Innstilling til vedtak:  

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til Idrettstinget 2023. 

 

 

d) Valgkomité: 

 

Leder:   ________________________________________ 

 

Medlem:  ________________________________________ 

 

Medlem:  ________________________________________ 

 

Varamedlem:  ________________________________________ 
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  Avslutning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VEDLEGG: 
 

Lov for Nordland idrettskrets      s. 21 
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SAK : 7   LANGTIDSBUDSJETT 2022 – 2023 
 

 

1.0 RAMMEVILKÅR 

 

Idretten må være innstilt på endringer i rammevilkårene ut fra utviklingen innen egen 

organisasjon, i forhold til det offentlige og til andre samarbeidspartnere. Vi lever i et 

samfunn i rask endring og med mer mobilitet og større anledning til å velge enn før – 

også muligheten til å velge seg bort fra fellesskapet. Rammevilkårene for idretten i 

Nordland er i første rekke bestemt av: 

 

• Idrettens lovverk 

• NIFs langtidsplan «Idretten vil!» 

• NIFs strategiske plan «Idretten skal!» 

• NIFs økonomiske rammer og budsjett 

• Fylkeskommunens planer og budsjett 

• Antall idrettsråd og idrettslag i Nordland 

 

Idrettens lovverk: 

 

Idrettskretsens formål og oppgaver står beskrevet i NIF sin lov §5-1 og 5-2.   
 
 § 5-1 Formål 

 

(1) Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område. Idrettskretstinget er 

idrettskretsens høyeste myndighet, og avholdes året før og etter Idrettstinget. Tingperiodens lengde 

er 2 år. 

(2) Idrettskretser opprettes og oppløses av NIF. 

§ 5-2 Oppgaver 

 

(1) Idrettskretsen skal arbeide med: 

a) lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten, 

b) 
idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og 

kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår, 

c) 
service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag for å styrke aktivitets-, 

kompetanse- og anleggsutviklingen, 

d) informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning. 

(2) Idrettskretsen skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig idrettstilbud uavhengig av 

særidrettens organisering. 

(3) Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes idrettsråd i kommunene. 

 

 

NIFs idrettspolitiske dokument, rammer og budsjett: 

 

NIFs langtidsplan «Idretten vil! 2019-2023» og strategiske satsingsområder beskrevet i 

«Idretten skal! 2019-2023», budsjett og styrevedtak, er retningsgivende for idrettskretsens 

virksomhet. De er med å bestemme hvilke idrettspolitiske innsatsområder idrettskretsen 

skal konsentrere seg om.  
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Idrettskretsene er blitt mer og mer involvert i NIF sine tiltak ut mot idrettslagene, og da 

særlig i forhold til nye digitale plattformer og verktøy. Vi bruker mye tid på kontakt med 

idrettslag ang medlemssystem, samordnet rapportering etc. Det er fremdeles et lite stykke 

igjen før alle idrettslag har tatt i bruk godkjent medlemssystem og siste frist for å gjøre det 

er nå gått ut. Vi planlegger derfor å bruke en del tid på en-til-en kontakt i begynnelsen av 

2022 for å komme i mål. 

 

Vi får tilskudd fra NIF til å gjennomføre kompetansetiltak, og NIF har spesifisert hvilke 

kurs som er prioritert. Idrettskretsene har et særlig ansvar for kompetanseutvikling i 

fleridrettslag, men en del av tilskuddet er øremerket utdanningstiltak i særidrettslag. 

Kompetansetilskuddet blir fordelt etter leverte resultater på de prioriterte tiltakene, antall 

idrettslag og idrettsråd og et reisetilskudd. Formålet er å sikre en lik prioritering av tiltak 

og mer målrettet styring. Det er fornuftig, og samtidig er vi ikke helt låst til hvilke tiltak vi 

kan bruke tilskuddet på. Behovet er litt forskjellig rundt omkring. Størrelsen på tilskuddet 

har vært så stort at vi får dekt de tiltak vi har gjennomført. Lønnsmidler til ansatte må 

imidlertid dekkes av rammetilskuddet fra NIF. 

 

Etter 2015 har det ikke vært endring i kriteriene for tilskudd til idrettskretsene. Kriteriene 

består av et grunntilskudd som er likt for alle idrettskretsene, tilskudd i forhold til antall 

idrettslag og idrettsråd, og et reisetilskudd. NIF bruker samme faktor for å beregne 

reisetilskuddet i rammetilskudd som i kompetansetilskuddet. Når antall idrettskretser nå er 

redusert fra 19 til 11 har de sammenslåtte kretsene beholdt det antall grunntilskudd som de 

fikk før sammenslåingen. Det betyr at f.eks. Troms og Finnmark idrettskrets får 2 

grunntilskudd. NIF hadde planlagt å se på forvaltningsordningen overfor idrettskretsene i 

2022. Nå har imidlertid flere fylkeskommuner vedtatt å oppløse seg, og dermed er det 

usikkerhet om hva som skjer med de sammenslåtte idrettskretsene. Vi kan dermed ikke 

regne med noen endring i rammetilskuddet i denne tingperioden.  

 

NIF har de siste år satt i gang en gedigen satsing på digitale løsninger. Departementet har 

ikke vært villig til å gi ekstra tilskudd til satsingen i den grad NIF har ønsket. Man har 

derfor de tre siste årene finansiert satsingen gjennom spleiselag mellom NIF, særforbund 

og idrettskretser. Nordland idrettskrets har bidratt med ca 140.000,- pr år. Fra 01.01.22 er 

man blitt enig om en ny finansieringsløsning der man går over til større grad av bruker 

finansiering. Det skal gi oss litt lavere IT-kostnader enn vi har hatt de siste år. 

 

Ansatte i Norges idrettsforbund har i alle år vært medlem av Statens Pensjonskasse (SPK), 

og på lik linje med mange andre frivillige organisasjoner har man ikke betalt arbeidsgivers 

andel til pensjonsordningen. I 2018 bestemte Arbeids- og sosialdepartementet å 

modernisere premiesystemet i SPK og besluttet å innføre pensjonspremie for 

medlemsorganisasjoner fra frivillig sektor. Det ble vedtatt i statsbudsjettet for 2020 med 

en 3-årig opptrappingsplan. NIF har jobbet knallhardt for å få en kompensasjon for den 

økte kostnaden med henvisning til at Den Norske Kirke har fått det, men foreløpig uten å 

lykkes. For Nordland idrettskrets betyr det en økt kostnad på kr 191.000,- i 2023 når 

premien er fullt innført.  

 

 

Nordland fylkeskommunes planer og budsjett: 

 

Nordland Fylkeskommune er idrettskretsens viktigste økonomiske bidragsyter i tillegg til 

NIF. Helt siden 2015 har idrettskretsen bearbeidet fylkespolitikerne for å få utarbeidet en 
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idrettsstrategi. Idrettsstrategi for 2018-2022 ble vedtatt og den er god for idretten, men vi 

har dessverre ikke sett så mange konkrete tiltak for å følge den opp. I samme periode har 

fylkeskommunen hatt store reduksjoner i statlige tilskudd og det er nok årsaken. Vi er nå i 

den situasjonen at Nordland Fylkeskommune er den fylkeskommunen som gir desidert 

minst til idrettskretsen, og helt til 2019 fikk vi like mye fra fylkeskommunen som fra NIF.  

Idrettsstrategien skal revideres i 2022 og det blir viktig for oss å engasjere oss i den 

prosessen. 

 

Fylkeskommunen har ikke lagt noen føringer for hvordan idrettskretsen disponerer 

rammetilskuddet. Praksis har vært at særkretsene/regionene i Nordland og idrettsrådene 

har fått en del av dette tilskuddet som administrasjonstilskudd og aktivitetstilskudd.  

 

 

3.0 IDRETTSKRETSENS ØKONOMI 

 

Rammetilskudd: 

For å vise utviklingen i idrettskretsens økonomiske rammebetingelser i et lengre 

perspektiv følger her en graf og en tabell som viser rammetilskudd fra NIF og 

fylkeskommunen de siste 4 år: 

 

 
 

 2018 2019 2020 2021 

NIF              2 322               2 395               2 622               2 635  

Fylket              2 144               2 320               1 670               1 935  

Sum:              4 466               4 715               4 292               4 570  

Endring                                 249                 -423                   278  

  
Tall i tusen kroner.  
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Vi ser at sum tilskudd har gått i bølgedaler, med 423.000,- lavere i 2020 enn i 2019. I 

2021 fikk vi igjen en økning i og med at vi fikk tilbake halvparten av det vi mistet i 2020 

fra fylkeskommunen. 

 

Prosjektmidler og midler til kompetanseutvikling: 

Fra NIF får vi midler til prioriterte kurs og kompetansetiltak etter bestemte kriterier.  

 

Vi søker fylkeskommunen om prosjektmidler. I 2019 fikk vi også et tilskudd på kr 

75.000,- til jubileumshelga. Vi fikk også midler til å utarbeide anleggsplan der siste rest 

ble utbetalt i 2019. 

 

I 2020 slo pandemien til og gjorde at de fleste tiltak ble lagt på is. Vi ble derfor enig med 

fylkeskommunen om å la prosjektmidler til ungdomssatsing ligge fra 2020 til 2021 i 

påvente av åpning av idretten. Midlene ble bl.a. brukt til Ungdommens Idrettshelg. 

 

Her er en oversikt over prosjektmidler fra fylkeskommunen og kompetansemidler fra NIF.  

 

 

 
 

 

 2018 2019 2020 2021 

NIF 345 408 499 398 

Fylket 291 517 140 130 

Sum: 636 925 639 528 

Endring  289 -286 -111 

 
Tall i tusen kroner.  
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Tilskuddet fra NIF til kompetanseutvikling har økt i perioden, og med en topp i 2020. 

 

Prosjektmidlene fra fylkeskommunen har etter toppen i 2019 gått sterkt tilbake. Det er i 

hovedsak pga pandemien. I 2021 bevilget fylkeskommunen 500.000,- som ble betalt 

direkte ut til idrettslag for å få i gang aktiviteten igjen etter pandemien. 

 

Tilskudd til parakonsulenten 

 

I 2018 overtok idrettskretsene ansvaret for fagkonsulentene som jobber med paraidrett. De 

er fullfinansiert fra NIF og har også en pott tiltaksmidler med seg. I Nordland har 

parakonsulenten 80% stilling og jobber som anleggskonsulent i 20% stilling. 

  

Andre inntekter 

 

Idrettskretsen har ikke sponsorinntekter eller inntekter fra andre samarbeidspartnere til sin 

daglige drift.  

 

NIK har ansvar for drift av Idrettens Hus i Bodø. Alle leietakere deler på alle utgifter 

gjennom husleie fordelt i forhold til hvor mange kvadratmeter man disponerer. Styret har 

valgt å subsidiere husleien til særkretsene på huset fordi de mener det er viktig å ha et 

levende idrettsfaglig og allsidig idrettslig miljø. I 2020 flyttet NHF Region Nord ut, men 

på høsten 2021 flyttet BHK inn. Ett kontor har vært brukt som ekstra grupperom, og alle 

kontor er nå i bruk. 

 

Etter avtale med huseier ble leiekostnaden i 2020 og 2021 regnet av mot lånet som er gitt 

til Aspmyra AS da vi flyttet inn i 2002. Lånet er nå fullt ut nedbetalt, og leiekontrakten 

går ut 01.06.22.   

 

På lik linje med idrettslag, særkretser, idrettsråd, særforbund og NIF søker idrettskretsen 

om kompensasjon for vare – og tjenestemoms. Det har vært en opptrapping av den totale 

potten de siste år. Her er en tabell som viser utbetalt momskompensasjonen de siste 4 år: 

 

Momskompensasjon:     

2018 2019 2020 2021 

         495 064      376 592    417 269    427 270  

 

På lik linje med alle som fikk utbetalt momskompensasjon i 2020, fikk også idrettskretsen 

et kontanttilskudd i 2021 i forbindelse med en av krisepakkene etter korona. For 

idrettskretsen ble det kr 69.732,- 

 

Anleggsfond 

 

Nordland idrettskrets har fått tildelt midler fra Sparebank 1 Nord-Norge sitt Samfunnsløft 

til et anleggsfond som går til idrettslag som bygger anlegg. Idrettslagene kan søke midler 

til den første idéfasen som ikke kan være spillemiddelfinansiert, og som er vanskelig å 

finne andre finansiører til. Vi har fått tildelt midler i to omganger. For 2018 og 2019, og 

2020 og 2021. Vi følger i stor grad de samme prosedyrer som Troms og Finnmark 

idrettskrets når det gjelder søknadsprosedyrer for idrettslagene. Anleggsutvalget innstiller 

overfor idrettskretsstyret som tildeler to ganger pr år. For første toårs-periode fikk vi 
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1.100.000,- som ble fordelt mellom 14 idrettslag. For perioden 2020 – 2021 har vi fått kr 

1.600.000,- til fordeling. Vi har nå søkt om nye midler for perioden 2022 – 2024. 

 

 

4.0  HOVEDPRINSIPPER FOR BRUK AV DISPONIBLE MIDLER 

 

Vi har valgt å dele den økonomiske virksomheten de kommende år inn i flg. 

hovedområder: 

 

• Nordland idrettskrets sine driftskostnader  

• Drift av Idrettens Hus 

• Tilskudd til prioriterte områder  

 

 

Nordland idrettskrets sine driftskostnader  

 

Idrettskretsens driftskostnader består av personalkostander, kostnader knyttet til styrets 

arbeid og administrative kostnader som for eksempel regnskap, revisjon, telefon, IT-

kostnader, og egen husleie. Den største kostnaden, foruten personalkostnader, er IT-

kostnadene for bruk av idrettens nettverk og systemer. Størrelsen på driftskostnadene 

henger sammen med antall ansatte, og hvor stor aktivitet vi har.  

 

Styremøtene har de siste årene i hovedsak vært gjennomført på Teams for å spare penger. 

Under pandemien har det vært eneste fornuftige løsning. Når det har vært behov for å 

møtes fysisk, legger vi møtene til andre arrangement det er ønskelig at styret deltar på. 

Det kan være eget kretsting, ting i Norges idrettsforbund. 

 

Nordland har fra 01.01.21 totalt 5 faste stillinger fordelt som følger: Org.sjef 100%, 

organisasjonskonsulent 200%, rådgiver aktivitetsutvikling (med ansvar for utdanning) 

100%, parakonsulent 80% og anleggskonsulent 20%. Høsten 2020 engasjerte vi en 

prosjektmedarbeider i 20% stilling som skulle ta direkte kontakt med idrettslag først for å 

følge opp #tilbaketilidretten, og så for å få flere til å ta i bruk idrettens medlemssystemer. 

Det vil vi fortsette med i første halvår 2022. 

 

Drift av Idrettens Hus 

 

Idrettskretsen følger de samme prinsipper som tidligere. Kostnader og inntekter fordeles i 

henhold til antall leide kvadratmeter. Siden idrettskretsen er økonomisk ansvarlig for drift 

av Idrettens Hus, må kretsen betale de faste kostnadene for tomme kontor. Det er kun 

inntekter og kostnader knyttet til særkretsenes kontor som er lagt inn her. Dermed får man 

frem hva Idrettens Hus koster idrettskretsen, både for egne kontor og eventuelle tomme 

kontor.  

 

I 2022 går leieavtalen med Aspmyra AS ut. Vi reforhandler nå avtalen og har også 

underskrevet en intensjonsavtale med FK Bodø/Glimt om å flytte inn i Bodøs Storstue, 

som blir navnet på nytt stadion, som de jobber med å få realisert i 2024. Styret har derfor 

underskrevet en 3-årig leieavtale med Aspmyra AS som går fra 01.04.22 til 01.04.25. I 

løpet av den perioden blir det avklart hva som skjer med Bodø Storstue. Når vi nå inngår 

ny leieavtale med Aspmyra AS vil fotballkretsen ha egen avtale slik at Nordland 

idrettskrets sin leieavtale omfatter lokaler til idrettskretsen og øvrige særkretser. Det har 
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lenge vært mangel på lager på Idrettens Hus så styret i idrettskretsen har vedtatt å bygge 

om kopirommet vinteren 2022 slik at vi får et bra lagerrom og et lite kopirom. For å holde 

husleia til leietakerne på huset lav, har styret vedtatt å betale ombyggingen (kr 177.000,-), 

ved bruk av egenkapitalen. 

 

Tilskudd til prioriterte områder – «Nordland idrettskrets skal! 2020 – 2023» 

 

Tilskuddet til særkretsene har i 2020 og 2021 lagt på kr 400.000,-. Siden det er 

rammetilskuddet fra Nordland Fylkeskommune som blir brukt til dette formålet, vil 

størrelsen på tilskuddet være avhengig av størrelsen på tilskuddet fra fylkeskommunen. 

Styret vedtok derfor i 2020 å redusere tilskuddet til særkretsene med samme prosent som 

vi fikk redusert vårt tilskudd med fra fylkeskommunen, 28%. Det er svært uheldig at vi 

ikke kommer opp på et større beløp her. Ikke minst fordi en del av særidrettene i Nordland 

er organisert regionvis og det blir derfor svært tydelig at tilskuddet fra Nordland 

idrettskrets er veldig mye mindre enn tilskuddet fra Troms og Finnmark idrettskrets. 

 

Kriteriene for tilskudd til idrettsrådene ble ikke endret på kretstinget i 2020, og tinget ga 

styret fullmakt til å vurdere å bruke tilskuddet på soneveiledere for å styrke idrettsrådene 

gjennom enda tettere oppfølging. Arbeidet startet opp i 2021 men har vært hemmet av 

korona og begrensede muligheter for fysiske møter.  

 

Som en følge av stort kutt i tilskuddet til idrettskretsen ble det ikke betalt ut tilskudd til 

OLT Nord i 2020, men det kom inn igjen i 2021. Det ligger inne i 2022 og 2023.  

 

Høsten 2021 la regjeringen Solberg frem en idrettsstrategi med en rekke tiltak for å styrke 

idretten etter korona. Blant annet ble det bevilget 35 millioner som skulle gå til 

idrettskretser og særforbund sitt arbeid med å styrke idrettslagene. Nordland idrettskrets 

fikk kr 350.114,-. Tilskuddet skal brukes i 2022 og vi vil prioritere en ekstra satsing på 

kompetanseutvikling. Først og fremst gjennom 40% stilling frem til 30.06 som skal ta 

direkte kontakt med idrettslag for å selge inn idrettens kurs, og ha én til én-opplæring i 

Klubbadmin. 

 

Anleggsfondet er lagt inn med det vi har søkt om for perioden 2022-2023. 

 

Som en følge av liten aktivitet i 2020 og 2021 pga korona sitter idrettskretsen igjen med 

store overskudd. I 2022 og 2023 kan det være fornuftig å bruke av egenkapitalen til 

prioriterte prosjekt som ikke øker driftskostnadene på sikt. Det kan være prosjekt innenfor 

NIF sin satsing på parastrategi, inkludering og mangfold eller arbeidet for bedre 

kjønnsbalanse. 

 

 

5.0 KOMMENTAR TIL TALLBUDSJETT 

 

Styret legger frem et langtidsbudsjett med de tilsagnsbeløp som vi har fått fra NIF og 

fylkeskommunen. I kommende periode må det jobbes intensivt med fylkeskommunen for 

å få økning i rammetilskuddet fra fylkeskommunen slik at det kommer opp på samme nivå 

som tidligere, og på samme nivå som tilskuddet fra NIF. I forhold til andre idrettskretser 

ligger vi desidert lavest.  

 

Styret har vedtatt budsjett for 2022 og det er de tallene som er lagt inn her.  
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6.0  LANGTIDSBUDSJETT I TALL 

 
Tall i hele tusen 
 

INNTEKTER: 2022 2023 

   

NIF - RAMMETILSKUDD 2 642 2 642 

NIF - KOMPETANSETILSKUDD 438 438 

NIF - PARAIDRETT 730 750 

NIF – EX ORD TILDELING IDRETTSSTRATEGI  350  
   

FYLKET - RAMMETILSKUDD 1 935 2 500 

FYLKET - PROSJEKTMIDLER 140 140 
   

ANLEGGSFONDET          700   700  
   

INNTEKTER IDRETTENS HUS 448 378 
   

FINANSINNTEKTER 45 45 

VO-MIDLER 16 16 

MVA-KOMPENSASJON 400 400 
   

SUM INNTEKTER 7 844 8 009 

   

KOSTNADER:   
   

PERSONALKOSTNADER 3 277 3 400 

ADMINISTRASJON  563 565 

MØTEKOSTNDER INKL. STYRET, ANL.UTV, UNGD.UTV 275 275 

LØNN OG AKTIVITET PARAIDRETT 730 750 
   

FELLESUTGIFTER IH 204 183 

LEIE LOKALER IH  673 658 

OMBYGGING IDRETTENS HUS 177  
   

TILSKUDD SK 400 600 

TILSKUDD IR/SONEVEILEDERE 75 125 

TILSKUDD OLT NORD 50 50 

MEDLEMSAVGIFT BSCN 10 10 
   

TILTAK I HANDLINGSPLANEN 140 140 

FRA EGENKAPITAL TIL PRIORITERTE PROSJEKT 141 100 

KOMPETANSEUTVIKLING  438 438 

EKSTRAORDINÆR SATSING IDRETTSSTRATEGI 350  

TILSKUDD TIL IL FRA ANLEGGSFONDET 700 700 
   

FINANSKOSTN. 5 5 
   

SUM KOSTNADER 8 218 8 009 

   

RESULTAT -374 0 
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SAK : 9  RETNINGSLINJER FOR FORDELING AV  

  MIDLER SOM ER TIL DISPOSISJON FOR KRETSEN 
 

 

Retningslinjer for fordeling av midler til idrettsråd og særkretser ble endret på kretstinget i 

2020 og er nå som følger: 

 

Tilskudd til idrettsråd:  

Tilskuddet utbetales som grunntilskudd på kr 2.500,- og med kr 1.000,- ekstra hvis 

idrettsrådet har ungdomsrepresentant i styret. Følgende krav må være oppfylt for å få det 

utbetalt  

• Må gjennomføre årsmøtet innen 1. juli (lovkrav) 

• Fyller ut et enkelt rapportskjema (på nett)  

• Sende inn regnskap og revisjonsberetning  

  

I 2020 og 2021 ble beløpet som var avsatt i budsjettet brukt til å få i gang soneveilederne som 

skal være idrettskretsens forlengede arm ut mot idrettsrådene. Styret ønsker å gjøre det samme 

i 2022, men vil prioritere å betale ut grunntilskudd til idrettsråd hvis rammetilskuddet fra 

fylkeskommunen øker. Se langtidsbudsjett. 

  

Tilskudd til særkretser: 

For særkretsene har følgende kriterier vært fulgt, med endringene som ble vedtatt på 

kretstinget i 2018:  

 

Grunntilskudd:  

• Grunntilskudd fordeles med faste beløp etter antall lag/grupper i fylket. Til særkretser 

med mer enn 20 lag fordeles ytterligere 50.000,- i forhold til antall lag. Særkretser som 

har deltatt på ledermøte/ting til idrettskretsen får kr 2.000,- ekstra.  

• Grunntilskudd gis til de særkretsene/regionene som har et demokratisk valgt styre 

regionalt med ansvar for aktiviteten i Nordland.  

• Grunntilskudd utbetales når idrettskretsen har mottatt elektronisk rapportskjema og 

regnskap for foregående år, eller tingpapir for inneværende år.  

 

Aktivitetstilskudd:  

Særkretsene/regionene får også tildelt aktivitetsmidler ut fra den aktiviteten de har i fylket. 

Aktivitetsmidlene gis til idrettsfaglige kurs og treningssamlinger som er tilrettelagt for 

deltakere fra hele eller deler av fylket. Det kan også gis midler til idrettsfaglige møter mellom 

særkrets/region og idrettslagene i fylket. Kurs som dekkes av særforbund er ikke tilskudds 

berettiget.  

• Potten med aktivitetsmidler fordeles mellom særidrettene etter antall lag og antall 

aktive i Nordland.  

• Særforbund uten regionalt ledd tildeles aktivitetsmidler fra en felles pott på kr 15.000,  

• Tiltakene må arrangeres i regi av særkrets/ region. Særforbund uten regionalt ledd i 

Nordland kan også søke dersom tiltaket involverer flere/alle idrettslag innen 

særidretten i Nordland. Stønad gis pr deltaker som representerer idrettslag i Nordland.  
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Prosedyrene rundt søknad og utbetaling av aktivitetstilskudd har vært arbeidskrevende både 

for de som søker og for administrasjonen som skal behandle alle søknadene. I styremøte 21. 

januar 2019 ble derfor følgende vedtatt.  

Styret i Nordland idrettskrets legger til grunn følgende administrative rutiner for 

utbetaling av aktivitetstilskudd:   

1. Hver særkrets/region sin andel av aktivitetstilskuddet beregnes som tidligere, men 

det legges inn en variabel som viser hvor mye de har fått utbetalt tidligere.   

2. Særkretser/regioner som søker grunntilskudd får utbetalt sin andel av 

aktivitetstilskuddet samtidig.   

3. Kursvirksomheten rapporteres via Idrettskurs. Særkretsene må sende rapport på 

andre tiltak på samme skjema som tidligere.   

4. Rapporter tas ut året etter, før beregning av tilskudd samme år.   

  

Det betyr at aktivitetstilskuddet blir utbetalt tidligere, og at andelen som går til de som ikke 

har tatt ut sitt tilskudd tidligere år blir mindre, til fordel for de som søker og tar ut sitt 

tilskudd. Rapporteringen skjer gjennom rapporteringen som allerede skal gjøres gjennom 

Idrettskurs for å få ut VO-midler. Hvis særkretsen ikke gjennomfører utdanningstiltak, får det 

konsekvenser for aktivitetstilskuddet. Vi har en spesialordning for bedriftsidrettskretsen som 

ikke har kurs på samme måte som de andre særkretsene. 

 

I mars 2020 slo koronapandemien til, og etter teamsmøte med særkretsene 23.04.20 ble det 

bestemt at særkretstilskudd for 2020 skulle utbetales med samme beløp som i 2019 så tidlig 

som mulig for å styrke særkretsenes likviditet. Koronasituasjonen hadde ikke forbedret seg 

vinteren 2021. Styret vedtok derfor samme ordning som i 2020, så også i 2021 var det utbetalt 

samme tilskudd som i 2019.  

 

2021 var også et spesielt år for kursgjennomføring så det vil være naturlig å beregne 

aktivitetstilskudd for 2022 etter kriteriene, men ikke legge inn ekstra kriterie som går på 

kursgjennomføring i 2021. Punkt 3 og 4 i de administrative rutinene vil derfor ikke bli tatt i 

bruk i 2022. 
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SAK : 10  LOVSAK: 9-2 MØTERETT, TALERETT, FORSLAGS- 

  RETT OG STEMMERETT PÅ IDRETTSKRETSTINGET 
 

 

Loven til idrettskretsen ser nå ut som følger: 

 

§ 9  Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett   

 

(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på idrettskretstinget:  

a) Styret.  

b) Representanter etter følgende skala:   

1. Styrelederne i særkretsene (inkludert særutvalgene og bedriftsidretten). 

Dersom lederen er forhindret fra å delta, møter nestleder eller et annet 

styremedlem.   

2. Styrelederne i idrettsrådene. Dersom lederen er forhindret fra å delta, 

møter nestleder eller et annet styremedlem.   

3. Inntil 12 representanter fra bedriftsidrettskretsen   

4. Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:   

Lag med mer enn 500 medlemmer   3 representanter   

Lag med mellom 250 og 500 medlemmer  2 representanter  

Lag med færre enn 250 medlemmer   1 representant    

 

Denne formuleringen kommer fra den tid bedriftsidretten ikke hadde egen særkrets men i 

stedet var organisert med bedriftsidrettsråd rundt om i fylket. De siste år har det vært gjort et 

arbeid for å tilrettelegge slik at bedriftsidrettslagene blir lik «vanlige» idrettslag, og da er det 

naturlig at de får samme representasjonsrett på idrettskretstinget som andre idrettslag.  

 

Hvis punktet i loven fjernes vil bedriftsidrettskretsen få representasjonsrett ved at de kan møte 

med styreleder i henhold til pkt 1, og bedriftsidrettslagene etter skalaen i pkt 4. 

 

Samtidig bør parentesen i pkt 1 strykes. Den vil ikke lengre ha noen funksjon når pkt 3 

fjernes, og ingen idretter har lengre særutvalg i fylkene. Det er også en overlevning fra 

tidligere tider.  

  



Idrettskretsting 2. april 2022 Side 20 

 

 

SAK : 12   VALG FOR PERIODEN 2022-2023 

   
 

 

VALGKOMITEENS FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL VERV I NORDLAND 

IDRETTSKRETS 2022 - 2023: 

 

 

a) Idrettskretsstyret: 

 

Leder:   Reinert Aarseth, Ørnes IL   gjenvalg 

 

Nestleder:  Randi Rasmussen, Gravdal Håndballklubb gjenvalg 

 

3 styremedlemmer: Trond Olsen, Bossmo & Ytteren IL   gjenvalg 

 

   Siri-Elise Bjørgås, Svolvær Alpinklubb  ny 

 

   Audun Anvik, Bodø Svømmeklubb  gjenvalg  

 

1. varamedlem: Gaute Dale, Bodø Bueskytterforening gjenvalg 

 

2. varamedlem: Natalie Hansen Pettersen, Høken IL   ny 

 

b) Kontrollutvalg: 

 

Leder:   Kjell Rambøl, Ballangen Ski    gjenvalg 

 

Medlem:  Marit Gjelle, Knausen FK   gjenvalg 

 

1. Varamedlem: Ingar Solberg, Olderskog IL   ny 

   

2. Varamedlem: Ronja Hammernes, Norges Functional Fitness Forbund, 

gjenvalg    

 

STYRETS FORSLAG PÅ VALGKOMITE FOR KRETSTINGET 2024: 

 

c) Valgkomité: 

 

Leder:   Anita Eliassen, Sandnessjøen IL  ny 

 

Medlem:  Finn Magne Simonsen, Bjerkvik IL   ny 

 

Medlem:  Gerd Synnøve Sandstrak, Olderskog IL  gjenvalg 

 

Varamedlem:  Tom Mørkved, FK Bodø/Glimt   gjenvalg 
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LOV FOR NORDLAND IDRETTSKRETS 
 

 
Sist endret av idrettskretsstyret 24. februar 2022. 
 
§ 1  Formål og oppgaver 
 
(1) Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område.  
 
(2) For regler om idrettskretsens oppgaver og myndighet, gjelder NIFs lov § 5-2, samt NIFs 

lov §§ 2-2 og 2-3. 
  
(3) For regler om idrettskretsens plikt til å overholde NIFs regelverk og vedtak, 

gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3. 
 
§ 2       Kjønnsfordeling 
 

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til 
årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.  

 
§ 3       Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder § 9 og NIFs lov 
§§ 2-5, 2-6, 2-7.  

 
§ 4      Inhabilitet 
 

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.   
 
§ 5       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
 

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9.  
 

§ 6      Refusjon av utgifter og godtgjørelse 
 

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.  
 
§ 7      Regnskap og revisjon mv.  
 

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.  
 
§ 8 Idrettskretstinget 
 
(1) Idrettskretsens høyeste myndighet er idrettskretstinget, som avholdes året før/etter 

Idrettstinget innen utgangen av [måned].  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-5-idrettskretser/#%C2%A75-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-4
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A7%202-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A7%202-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-8
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-9
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-10
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-1-innledende-bestemmelser/#%C2%A71-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-11
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-13
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-14
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(2)  Ordinært og ekstraordinært kretsting gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs 

lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20, 5-6, 5-7 og 5-8.   
 
§ 9  Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett  

(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) Styret  
b) Representanter etter følgende skala: 

1. Styrelederne i særkretsene (inkludert særutvalgene og bedriftsidretten). 
Dersom lederen er forhindret fra å delta, møter nestleder eller et annet 
styremedlem.   

2. Styrelederne i idrettsrådene. Dersom lederen er forhindret fra å delta, 
møter nestleder eller et annet styremedlem.   

3. Inntil 12 representanter fra bedriftsidrettskretsen   
4. Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:   

Lag med mer enn 500 medlemmer   3 representanter   
Lag med mellom 250 og 500 medlemmer  2 representanter  
Lag med færre enn 250 medlemmer   1 representant  

  
Fordelingen av representanter foretas av idrettskretsens styre og kunngjøres 
senest ved innkalling til idrettskretstinget  

  
Representanter må være meldt idrettskretsen senest én uke før tinget. 
 
For representasjonsrett for idrettslag, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).  

 
(3)  Møterett, talerett og forslagsrett på idrettskretstinget i de saker som ligger innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde:  
 a) Kontrollutvalgets medlemmer 
b) Valgkomiteens medlemmer 
c) Lederne i øvrige tingvalgte organer, eventuelt nestleder eller medlem dersom  

leder er forhindret fra å møte  
 

(4) Møterett og talerett på idrettskretstinget:  
a)  Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
b)  Idrettskretsens organisasjonssjef.  
c)  Representant fra NIF. 
 

§ 10  Idrettskretstingets oppgaver  
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-15
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-15
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-16
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-17
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-20
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-5-idrettskretser/#%C2%A75-6
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Idrettskretstingets oppgaver:  
1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Velge dirigent(er). 
3. Velge sekretær(er). 
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle beretning for idrettskretsen. 
9. Behandle idrettskretsens regnskap i revidert stand, styrets økonomiske 

beretning, revisors beretning og kontrollutvalgets beretning. 
10. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen. 
11. Behandle forslag og saker. 
12. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap. 
13. Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for 

kretsen. 
14. Foreta følgende valg:  

a) Styreleder og nestledere,  

b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 

c) Kontrollutvalg med leder, et medlem og to varamedlemmer. 

d) Representanter til Idrettstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne 

representanter. 

e) Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste 

idrettskretsting. 

 
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer til styret velges 
samlet først og deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere 
nestledere/ varamedlemmer skal det velges 1. nestleder/varamedlem, 2. 
nestleder/varamedlem osv.  
 
For regler om stemmegivningen på idrettskretstinget, gjelder NIFs lov § 2-21. 

 
§ 11  Idrettskretsens styre og organisasjonssjef 
 
 For regler om idrettskretsens styre og organisasjonssjef, gjelder NIFs lov §§ 5-11 og  
 5-12. 
 
§ 12 Lovendring  
 

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.  
 
§ 13 Oppløsning 
 

Idrettskretsen kan bare oppløses av NIF. Ved oppløsning eller annet opphør av 
idrettskretsen tilfaller idrettskretsens overskytende midler etter avvikling et formål 
godkjent av Idrettsstyret. 
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