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Gjennomføring av valgmøter og innmelding av representanter til Oslo Idrettskrets’
ting som avholdes 15. juni 2022 (Obs – ny dato)
 
Det vises til innkallingen til Oslo Idrettskrets’ (OIKs) ting datert 3. februar 2022, med ny
versjon 9. februar (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 15 mai 2022.
 
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 15.
juni  2022. Hvor mange representanter som skal velges i hver bydel 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 § 11, 5.ledd).
 
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:
 
https://forms.gle/cc2cczVibX1UNCEu8

 

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 senest ved tinget i 2024 (to år). Navn og klubbtilhørighet vil bli
protokollført.
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OSLO IDRETTSKRETS Brynsveien 13 
0667 Oslo 


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


 


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


9. februar 2022 
           (2. versjon) 
 
Innkalling til Oslo Idrettskrets’ ting onsdag 15. juni 2022 (Obs – Ny dato) 
 
På vegne av styret i Oslo Idrettskrets (OIK) innkalles herved til kretsting på Scandic Helsfyr Hotell, 
Innspurten 7, onsdag 15. juni 2022 med innsjekk fra kl. 16.30. Tinget er tidligere innkalt til 16. juni, 
men er flyttet til 15. juni. Datoer i denne innkallingen er korrigert etter flyttingen. 


Åpning av tinget skjer kl. 17.00. Tinget forventes å vare til ca. kl. 22.00. 


I henhold til OIKs lov § 9 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.  
− 75 representanter fra idrettslagene som velges på valgmøter i Idrettens samarbeidsutvalg i 


bydelene.  
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 Rep.  Særkrets/region Rep. 
Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets 4  Oslofjorden Badmintonkrets 2 
NFF Oslo 4  Oslo Rokrets 2 
Oslo Og Akershus Bandyregion 4  Oslo og Akershus Dykkekrets 2 
Oslo Friidrettskrets 4  Oslo og Akershus Seilkrets 2 
NHF Region Øst 4  Oslo Rugbykrets 2 
Oslo Skikrets 3  NBTF Region Øst 2 
Tennisregion Østland Øst 3  Oslo Bowling Krets 2 
NCF Region Øst 3  Akershus og Oslo Skøytekrets 2 
Oslo Skytterkrets 3  Oslo- og Akershus Boksekrets 2 
Norges Basketballforb. Region Øst 3  Oslo Akershus Brytekrets 1 
Akershus og Oslo Orienteringskrets 2  Norges Motorsportf. Region Øst 1 
NVBF Region Øst 2  Judoregion Øst 1 
Viken og Oslo Gym. og Turnkrets 2  Oslo og Akershus Curlingkrets 1 
NIHF Region Oslo og Viken Øst 2  Oslo og Akershus Skiskytterkrets 1 
Norges Danseforbund Øst-Norge 2  Styrkeløftregion Øst 1 
Oslo og Akershus Rytterkrets 2  Akershus og Oslo Bueskytterkrets 1 
Oslo Svømmekrets 2  Østlandet Vektløfterregion 1  


  
 


75 
 
 







 
Representantene skal være valgt på kretsens/regionens årsmøte/ting eller være oppnevnt av styret i 
organisasjonsleddet etter fullmakt fra årsmøte/tinget. 
 
Representanter fra særkrets/region skal være innmeldt senest en uke før tinget, dvs. senest onsdag   
8. juni 2022. For innmelding av representanter vil det komme eget skriv til representasjonsberettigete 
særkretser og regioner senere. 
 
Representanter fra idrettslagene fordelt på bydelene 
 
Bydel Rep.  Bydel Rep. 
Vestre Aker 6  Ullern 5 
Nordre Aker 6  St.Hanshaugen 5 
Østensjø 6  Sagene 4 
Frogner 6  Stovner 4 
Nordstrand 6  Søndre Nordstrand 4 
Grünerløkka 5  Grorud 4 
Gamle Oslo 5  Bjerke 4 
Alna 5   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   
§ 11, 5. ledd). 
 
Valgmøter skal avholdes av ISU senest en måned før tinget, dvs. senest 15. mai 2022. 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 og ved representasjon, skal begge kjønn være representert. Ved 
valg/oppnevning av mer enn tre personer skal det velges/oppnevnes minst 40% fra hvert kjønn, 
mens det for idrettslag er tilstrekkelig med minst to personer fra hvert kjønn...» 
 
«(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. En slik 
søknad sendes Oslo Idrettskrets så snart organisasjonsleddet blir klar over behovet for å søke 
dispensasjon. 
 
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 15. april 2022. 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.  
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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. 
 
Møteform 
Gjeldnede smittevernbestemmelser vil avgjøre om tinget vil bli avholdt fysisk, digitalt eller en 
kombinasjon. Dette vil vi komme tilbaketil når tinget nærmer seg. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Oslo Idrettskrets 
 
 
 
 
Sveinung Oftedal       Magne Brekke 
leder         genetalsekretær 
 





		Fordeling av representanter på særkretser og regioner





 
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 hilsen
Oslo Idrettskrets
www.idrettsforbundet.no/oslo
 
 

mailto:oslo@idrettsforbundet.no
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.idrettsforbundet.no%2Foslo&data=04%7C01%7Coslo%40idrettsforbundet.no%7C6ac31c79d1c24e7a7a3d08d9ebb75a9f%7C5ca933991184430d88a8107721ef7b66%7C0%7C0%7C637799994991391306%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IrS0x%2BkWXSeKlp7rNYK8B7UpfYFntuzh4u2hRDKbgGI%3D&reserved=0

