Denne e-post sendes til:

Særkretser og regioner med
representasjonsrett på OIKs ting
Innmelding av representanter til Oslo Idrettskrets’ ting som avholdes 10. juni 2020
Det vises til innkallingen til Oslo Idrettskrets’ (OIKs) ting datert 24. januar 2020 (vedlagt). På tinget kan det møte
inntil 75 representanter fra særkretser/regioner med idrettslag i Oslo. Fordelingen av disse 75 representantene
framgår av innkallingen.
Representantene må være valgt på særkretsen/regionens ting/årsmøte eller være oppnevnt av styret i
særkretsen/regionen etter fullmakt fra årsmøtet/tinget i særkretsen/regionen. 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). Dette er nytt fra 1.1.2020.
Kjønnsfordeling
Vi minner om kjønnsfordeling i henhold til NIFs lov § 2-4:
«§ 2-4.Kjønnsfordeling
(1) NIF og NIFs organisasjonsledd skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer,
komiteer mv. og representasjon til årsmøter/ting. 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. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
…
(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.
(4) Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt
årsmøte/ting, jf. § 2-3, eller foreta ny oppnevning.
(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et
valg/oppnevning.»
Hvem er valgbar?
For å være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag i Oslo Idrettskrets i minst en måned og ha
oppfylt medlemsforpliktelsene jf. NIFs lov § 10-4.
Innmelding av representanter
Representanter meldes inn via følgende kobling:
Link er fjernet. Representanter meldes inn på e-post til oslo@idrettsforbundet.no.
Vi ber om at dette gjøres så snart som mulig og senest 3. juni 2020. Følgende informasjon skal meldes inn:
• Navn
• E-post
• Mobil
• Navn på idrettslaget som vedkommende representerer
Innmeldt personinformasjon vil kun bli benyttet i forbindelse med gjennomføringen av tinget og slettes i etterkant.
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Navn og klubbtilhørighet vil bli protokollført.
Tingpapirer
Det sendes ikke ut fysiske tingpapirer. Disse legges ut på OIKs hjemmeside og kobling sendes til innmeldte
representanter når tingpapirene er klare/representanten er meldt inn
Spørsmål
Ved spørsmål kan OIK kontaktes ved Audun Eikeland, 906 61 551 eller Astrid Johannessen, 924 21 084, eller
oslo@idrettsforbundet.no
Med vennlig hilsen
Oslo Idrettskrets
web: www.idrettsforbundet.no/oslo
"Vi skaper idrettsglede"
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