Til:
Særkretser/regioner med idrettslag i Oslo
Idrettslagene i Oslo
OIKs lovutvalg OIKs valgkomité
OIKs kontrollkomité
(Brevet sendes kun elektronisk)

24. januar 2020

Innkalling til Oslo Idrettskrets’ ting onsdag 10. juni 2020
På vegne av styret i Oslo Idrettskrets (OIK) innkalles herved til kretsting på Meet Ullevål, Sognsveien
77 C, via Thon Hotel Ullevaal Stadion, onsdag 10. juni 2020 med innsjekk fra kl. 16.30.
Åpning av tinget skjer kl. 17.00. Tinget forventes å vare til ca. kl. 22.00.
I henhold til OIKs lov §12 møter følgende med fulle rettigheter:
− Kretsstyret (de ansattes representant i styret møter med fulle rettigheter)
− 75 representanter fra særkretser/regioner som har idrettslag i Oslo. Representantene må
representere idrettslag tilsluttet Oslo Idrettskrets. Fordelingen av særkretsene/regionenes
representanter følger under.
− 75 representanter fra idrettslagene som velges på valgmøter i Idrettens samarbeidsutvalg i
bydelene. Fordelingen av de 75 representantene fra idrettslagene fordelt på Oslos 15 bydeler
følger på neste side.
Kontrollutvalgets, valgkomiteens og lovutvalgets medlemmer møter på kretstinget uten stemmerett,
men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde.
Revisor har møterett og talerett i de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

Fordeling av representanter på særkretser og regioner
Særkrets/region

Antall representanter
4

Oslo Bedriftsidrettskrets

Særkrets/region
Oslo og Akershus Dykkekrets

Antall representanter
2

NFF Oslo

4

Oslo Rokrets

2

Oslo Friidrettskrets

4

NBTF Region Øst

2

Oslo Og Akershus Bandyregion

4

Oslo og Akershus Seilkrets

2

NHF Region Øst

4

Oslo- og Akershus Boksekrets

2

Oslo Skikrets

3

Oslo Rugbykrets

2

Tennisregion Østland Øst

3

Oslo Bowling Krets

2

NCF Region Øst

3

Akershus og Oslo Skøytekrets

2

Oslo Skytterkrets

3

Oslofjorden Badmintonkrets

1

Akershus og Oslo Orienteringskrets

3

Oslo Akershus Brytekrets

1

NVBF Region Øst

2

Oslo Fektekrets

1

Norges Basketballforb. Region Øst

2

Norges Motorsportf. Region Øst

1

Viken og Oslo Gym. og Turnkrets

2

Judoregion Øst

1

Oslo Ishockeykrets

2

Oslo og Akershus Curlingkrets

1

Danseregion Øst-Norge

2

Oslo og Akershus Skiskytterkrets

1

Oslo Svømmekrets

2

Styrkeløftregion Øst

1

Oslo og Akershus Rytterkrets

2

Akershus og Oslo Bueskytterkrets

1

Østlandet Vektløfterregion

1
75

OSLO IDRETTSKRETS

Brynsveien 13
0667 Oslo

e-post: oslo@idrettsforbundet.no
www.idrettsforbundet.no/oslo

Representantene skal være valgt på kretsens/regionens årsmøte/ting eller være oppnevnt av styret i
organisasjonsleddet etter fullmakt fra årsmøte/tinget. Dersom årsmøtet/tinget ikke har valgt
representanter eller gitt styret i fullmakt å oppnevne, kan styret oppnevne representanter (ref.
lovnorm for særkretser/regioner § 21, 2.ledd bokstav g).
Representanter fra særkrets/region skal være innmeldt senest en uke før tinget, dvs. senest onsdag
3. juni 2020. For innmelding av representanter vises det til eget skriv sendt representasjonsberettigete
særkretser og regioner.

Representanter fra idrettslagene fordelt på bydelene
Bydel

Vestre Aker
Nordre Aker
Østensjø
Frogner
Grünerløkka
Nordstrand
St.Hanshaugen
Gamle Oslo

Antall representanter

6
6
6
6
6
5
5
5

Bydel

Antall representanter

Alna
Ullern
Stovner
Sagene
Søndre Nordstrand
Grorud
Bjerke

5
5
4
4
4
4
4
75

Representanter fra idrettslagene velges på valgmøter i idrettens samarbeidsutvalg (ISU) i bydelen. ISU
innkaller til dette valgmøtet.
Aktuelle kandidater fra idrettslagene må være valgt av årsmøtet i klubben eller oppnevnt av styret i
idrettslaget etter fullmakt fra årsmøte. Dersom årsmøtet i idrettslaget ikke har valgt representanter
eller gitt styret i fullmakt å oppnevne kan styret oppnevne representanter (ref. lovnorm for idrettslag §
20, 2.ledd bokstav e).
Valgmøter skal avholdes av ISU senest en måned før tinget, dvs. senest 10. mai 2020. På valgmøtet i
ISU kan inntil to representanter fra hvert idrettslag tilknyttet bydelen møte. ISU vil motta eget skriv
for praktisk gjennomføring av valgmøter og innmelding av representanter.

Kjønnsfordeling
Vi gjør oppmerksom på § 2-4 om kjønnsfordeling i lov for Norges idrettsforbund hvor det står:
«(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 tre
personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der
det velges mer enn ett varamedlem.»
«(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.»
Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg av representanter kan
representanter bli nektet fulle rettigheter på tinget. Det kan søkes om dispensasjon fra § 2-4. Klubber
sender søknad til OIK. Særkretser/regioner sender søknad til NIF ved generalsekretæren.
Vi gjør oppmerksom på at representanter fra idrettslagene representerer idrettslaget og ikke
ISU/bydel. Som konsekvens må ikke valgmøtet i ISU oppfylle denne bestemmelse med mindre det
velges to eller flere representanter fra samme idrettslag.

Forslag til behandling
Forslag som ønskes behandlet på OIKs ting må være innsendt pr. post eller e-post
oslo@idrettsforbundet.no innen to måneder før tinget, dvs. senest 10. april 2020. Det er særkretser/
regioner med idrettslag i Oslo, idrettslag i Oslo og kretsstyret som kan fremme saker. I tilleg kan
kontrollutvalget, valgkomiteen og lovutvalget fremme forslag innenfor sine arbeidsområder.

Tidsplan, sakliste og sakspapirer
Tidsplan, sakliste og tingpapirer blir gjort elektronisk tilgjengelig en måned før tinget. Innmeldte
delegater får tilsendt link til tingdokumentene. Disse blir også publisert på våre hjemmesider.
Med vennlig hilsen
Oslo Idrettskrets

Sveinung Oftedal
leder

Magne Brekke
genetalsekretær

