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Sak nr. 1:

Godkjenning av fremmøtte representanter
Listen over fullmakter er kontrollert av kretsstyret og sekretariatet.

Innstilling:

Listen over representanter godkjennes.

Sak nr. 2:

Godkjenning av innkalling

Innstilling:

Innkallingen godkjennes.

Sak nr. 3:

Godkjenning av forretningsorden
Følgende forretningsorden foreslås:
Punkt 1
Tinget ledes av valgte dirigenter. Disse ordner ledelsen av møtet seg
imellom. Protokollen føres av de valgte sekretærer som seg imellom
fordeler arbeidet.
Punkt 2
Ingen representanter gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak.
Med unntak for innledningsforedraget settes taletiden til fire minutter
første gang, to minutter andre gang og ett minutt tredje gang.
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts
taletid. Dirigentene kan foreslå forkorting av taletiden og strek etter de
inntegnede talere.
Punkt 3
Øvrige representanter uten stemmerett som tingoppnevnte utvalg,
generalsekretær, revisor er underlagt de samme bestemmelser.
Punkt 4
Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigentene, undertegnet med
representantens navn og organisasjonens navn. Tidligere forslag kan
ikke trekkes tilbake, og nye forslag ikke settes frem etter strek er satt,
eller etter at saken er tatt opp til votering.
Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.
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Punkt 5
Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de
unntak Oslo Idrettskrets’ lov fastsetter.
Blanke stemmer telles ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
Punkt 6
I protokollen føres inn de som har hatt ordet i en sak, og alle forslag og
vedtak som er gjort med antall stemmer for og i mot.
Innstilling:

Den fremlagte forretningsorden godkjennes

Sak nr. 4:

Godkjenning av saklisten

Innstilling:

Saklisten godkjennes

Sak nr. 5:

Valg av:
- to dirigenter
- to sekretærer
- to til å underskrive protokollen
- fem til tellekorps
- tre til redaksjonskomité

Innstilling:
Dirigenter:

- Veslemøy Viervoll
- Arne Giving

Sekretærer:

- Ingvild Reitan
- Kjetil Moberget

Underskrivere av protokoll:

- Forslag fremmes på tinget

Tellekorps:

- Astrid Johannessen
- Robert Gausen
- Øyvind Nedre
- Kathe Langvik
- Audun Eikeland

Redaksjonskomité:

- Forslag fremmes på tinget

Sak nr. 6:

Behandling av årsberetningene for 2014 og 2015
Kretsstyrets årsberetninger legges frem for behandling separat, hvert år
for seg.

Innstilling:

a) Årsberetningen for 2014 vedtas.
b) Årsberetningen for 2015 vedtas.
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Sak nr. 7:

Behandling av regnskapene for 2014 og 2015
Regnskapene for 2014 og 2015 står i respektive årsberetninger og
behandles separat.

Innstilling:

a) Regnskapet for 2014 godkjennes.
b) Regnskapet for 2015 godkjennes.

Sak nr. 8:

Behandling av innkomne forslag og saker
a) Innkomne forslag
Forslag med innstilling er referert i eget vedlegg.
b) Forslag til endringer i Oslo Idrettskrets’ lov
Forslaget med innstilling er referert i eget vedlegg

Sak nr. 9:

Behandling av strategisk plan
Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2016 – 2020 ligger vedlagt.

Innstilling:

Kretsstyrets forslag til strategisk plan vedtas. Planen vedtas for to
tingperioder 2016-2020, men kan revideres ved tinget i 2018.
Planen skal være styrende for Oslo Idrettskrets’ arbeid i perioden
2016 – 2020.

Sak nr. 10:

Behandling av langtidsbudsjett
Kretsstyrets forslag til langtidsbudsjett ligger vedlagt.

Innstilling:

Kretsstyrets forslag til langtidsbudsjett vedtas. Det skal være
styrende for Oslo Idrettskrets’ arbeid i tingperioden 2016-2018.

Sak nr. 11:

Engasjere revisor og fastsette revisors honorar

Innstilling:

Kretsstyret foreslår at BDO AS engasjeres til å revidere Oslo
Idrettskrets’ regnskap. Styret gis fullmakt til å fastsette honoraret.
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Sak nr. 12:

Valg
Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.
a) Idrettskretsens styre bestående av:
Leder
Nestleder
Fem styremedlemmer
To varamedlemmer som velges som 1. og 2. varamedlem
Ansattes representant er valgt av og blant de ansatte som rapporterer
til generalsekretæren.
b) Kontrollkomité:
Leder
To medlemmer
To varamedlemmer
c) Lovutvalg:
Leder
To medlemmer
To varamedlemmer
d) Valgkomité (innstilt av kretsstyret):
Leder
To medlemmer
Ett varamedlem
e) Representanter på idrettstinget
Innstilling:

Kretsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter
til idrettstinget.
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