
Denne e-post sendes til: 
Ledere av ISU 
Sekretær for ISU 

Gjennomføring av valgmøter og 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). I 
henhold til OIKs lov skal de 75 representantene fra idrettslag velges på valgmøter i Idrettens 
samarbeidsutvalg (ISU). 

Valgmøtene 
Til valgmøtet i bydelen skal alle idrettslagene som har valgt tilknytning til bydelen innkalles. Alle 
idrettslag skal kunne møte med inntil to representanter hver på valgmøtet. 

Innkalling til valgmøtene bør sendes ut til idrettslagene i rimelig til og senest 14 dager før 
valgmøtet. 

Valgmøtet må være gjennomført innen 10. mai 2020. 

Ønsker ISU oppdaterte adresselister be om dette i e-post til oslo@idrettsforbundet.no. 

Valg 
På valgmøtet skal det velges representanter fra idrettslagene som skal delta på OIKs ting 10. juni 
2020. Hvor mange representanter som skal velges fremgår av vedlagte innkalling. De som velges 
til å møte på idrettskretstinget representerer sitt idrettslag og eventuelle vararepresentanter for 
disse må komme fra samme idrettslag. 

I henhold til NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal representantene som velges fra idrettslagene 
være valgt på idrettslagets årsmøte eller oppnevnt av styret i idrettslaget etter fullmakt fra 
årsmøtet i idrettslaget. 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). Dette siste er nytt fra 1.1. 2020. 

Kjønnsfordeling 
Representantene som velges på ISUs valgmøter representerer sine idrettslag. Derfor inntrer 
ikke bestemmelsene om kjønnsfordeling (NIFs lov § 2-4) inn før valgmøtet velger mer enn en 
representant fra samme idrettslag. Dvs. hvis to fra samme idrettslag blir valgt må det være en 
mann og en kvinne. 

Innmelding av representanter 
I etterkant av valgmøtet må de valgte representantene meldes inn til OIK. Dette gjøres via 
følgende link: 

NB: Link er fjernet. Representanter skal sendes inn på e-post til oslo@idrettsforbundet.

Vi ber om at dette gjøres så snart som mulig i etterkant av valgmøtet. 

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. Navn og klubbtilhørighet vil bli protokollført. 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=843952X211229032X42109


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  


