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ROGALAND IDRETTSKRETS 
Besøksadresse: Viking stadion • Jåttåvågveien 7 • 4020 STAVANGER 

Postadresse: Hillevåg • Postboks 3033 • 4095 STAVANGER 
Org.nr.: 970 179 372 • www.idrettsforbundet.no/rogaland 

Stavanger, 12. juni 2020. 

OPPDATERT INNKALLING TIL ROGALAND IDRETTSKRETS 
SITT 45. ORDINÆRE IDRETTSKRETSTING, STAVANGER,  
2. SEPTEMBER 2020

Som kjent utsatte idrettskretsstyret gjennomføringen av idrettskretstinget grunnet Korona-

pandemien. Styret i Rogaland idrettskrets vedtok i sak 27/2020 å fortsette innkallingen til RIKs 

45. ordinære idrettskretsting. Grunnet situasjonen avholdes idrettstinget i år som et kveldsmøte på

Scandic Stavanger City onsdag 2. september kl 1730.

Til: 

• Rogaland idrettskrets styre

• Særkretser og særkretsregioner i Rogaland

• Representanter fra særforbund uten særkrets / region / fylkesledd i Rogaland

• Idrettsrådene i Rogaland

• 4 kommuner uten idrettsråd, representert med:

o Bjerkreim med 3 idrettslag

o Bokn med 3 idrettslag

o Kvitsøy med 1 idrettslag

o Utsira med 1 idrettslag

• Rogaland idrettskrets kontrollkomite (utvalg)

• Engasjert revisor

• Rogaland idrettskrets valgkomiteen

• Ledere av RIKs utvalg

Kopi: 

• Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF)

Vel møtt til idrettskretstinget! 

Med vennlig hilsen og et ønske om en god sommer! 

Rogaland Idrettskrets 

John Arve Hveding (sign.)        Rune Røksund (sign.) 

      Styreleder Organisasjonssjef / daglig leder 

Vedlegg: 

Mandatfordeling 



1. Gjennomføring
Klokken 17:00 – 17:30  Registrering

Klokken 17:30 – 18:00 Åpning, orientering og konstituering

Klokken 18:00 – 20:00 Forhandlinger i henhold til saklisten

Klokken 18:00 – 20:00 Tingmiddag for påmeldte

2. Representasjon
Vi viser til vedtak om representasjonsordningen på Rogaland idrettskrets ting 21. april 2018, se

idrettskretsens lov § 13. Følgende møter på idrettskretstinget:

2. a) På idrettskretstinget møter med stemmerett 

• Idrettskretsens syv styremedlemmer

2. b) Idrettsråd og geografisk representasjon

• En representant fra alle kommuner (Totalt 1) * 19

• Alle idrettsråd får en ekstra representant (Totalt 2) 38

• Idrettsråd med mer enn 5 000 medlemskap får to ekstra representanter (Totalt 3)

• Idrettsråd med mer enn 10 000 medlemskap får tre ekstra representanter (Totalt 4)

• Idrettsråd med mer enn 20 000 medlemskap får fire ekstra representanter (Totalt 5)

*) Kommuner uten idrettsråd: 

Bokn idrettslag bes koordinere og oppnevne 1 representant fra lagene i Bokn kommune.  
Bjerkreim idrettslag bes koordinere og oppnevne 1 representant fra lagene i Bjerkreim kommune. 

Kvitsøy idrettslag og Utsira idrettslag oppnevner/velger 1 en representant hver kommune.  

Se vedlagte mandatfordeling for idrettsråd.  

2. c) Representasjon fra særforbund/Særkretser og regioner 

• En representant fra alle særforbund representert i Rogaland (Totalt 1)*

• Særkrets/regionsledd i fylket får en ekstra representant (Totalt 2)

• Særkrets/regionsledd med mer enn 25 idrettslag i fylket får to ekstra representanter (Totalt 3)

• Særkrets/regionsledd med mer enn 50 idrettslag i fylket får tre ekstra representanter (Totalt 4)

• Særkrets/regionsledd med mer enn 100 idrettslag i fylket får fire ekstra representanter (5)

*) Representant fra særforbund uten særkrets/regionsledd i Rogaland, skal ha medlemskap i idrettslag i 
Rogaland, og være oppnevnt av eget særforbund. 

2. d) Ledere av utvalg oppnevnt av idrettskretsstyret 

Ref. NIF lov § 5-5.2. bokstav d. 

(2) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor

utvalgets/komiteens arbeidsområde:

a) lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er

forhindret fra å møte.

b) kontrollutvalgets medlemmer

c) valgkomiteens medlemmer

d) Revisor



3. Fullmakts- og påmeldingsfrist
Påmelding av delegater fra de enkelte organisasjonsledd skal skje elektronisk via følgende link: 
REGISTRERINGS SKJEMA

Fullmaktsskjema finner du HER 

Skjemaet skal være elektronisk utfylt innen tirsdag 18. august 2020. 

4. Kjønnsfordeling
Vi minner om at ved valg / oppnevning av representasjon til årsmøter/ting, skal begge kjønn være

representert. Ved valg / oppnevning av mer enn 3 personer skal det være minst to personer fra hvert kjønn.

Jf. NIFs lov § 2-4.

5. NIF`s lov om valgbarhet
I NIF`s lov § 2 – 6 og 2 – 7 finner dere bestemmelsene om valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

(2-6) andre personer med tilknytning til organiasjonsledd.

Se under JUSS på www.idrettsforbundet.no 

6. Frist for innsending av forslag til saker
Da møtet er utsatt anses fristen for å melde inn saker som utløpt 24. mars 2020. Styret ønsker likevel i lys av

den spesielle situasjonen vi har vært gjennom å gi anledning til å etterinnsende saker til idrettskretstinget.

I henhold til idrettskretsens lov § 12 (2) jf. NIFs lov § 2-16 (2) er det adgang for de representerende

organisasjonsledd å sende inn forslag til saker som ønskes behandlet på idrettskretstinget. Forslagene kan

sendes til e-postadressen rogaland@idrettsforbundet.no og skal være mottatt i Rogaland idrettskrets innen

mandag 24. februar 2020 (2 måneder før idrettskretstinget).

Grunnet den lange utsettelsen åpnes det for muligheten til å sende inn flere saker. Fristen settes til mandag 

17. august. Styret vil dersom det kommer saker behandle disse og oppdatere sakslisten på nettet, og

produsere tillegg til RIKsberetning. Saker sendes til rogaland@idrettsforbundet.no

7. Oppdatert sakliste vil bli utsendt senest 25. mars 2020
I henhold til NIFs lov § 2-16 (3) og idrettskretsens lov § 2-16 (2) om årsmøte og ting, vil fullstendig sakliste

og andre nødvendige saksdokumenter med forslag bli distribuert elektronisk innen 1 - en - måned før

idrettskretstinget til de påmeldte delegater i henhold til fullmakts- og påmeldingsskjema.

Saksliste og andre nødvendige saksdokumenter vil bli publisert på www.idrettsforbundet.no innen fredag 19. 
juni 2020. Trykksaker deles ut ved ankomst. 

8. Økonomi
Følgende priser gjelder for representanter og observatører:

• Bevertning før og under tinget og tingmiddag i etterkant er kostnadsfritt

• Det enkelte organisasjonsledd dekker selv reisekostnader for egne representanter.

Påmeldingsfrist 18. august 2020

https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=842764X211330635X51917
http://www.idrettsforbundet.no/
mailto:rogaland@idrettsforbundet.no
http://www.idrettsforbundet.no/
https://surveys.enalyzer.com?pid=g6p6k5p3
https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=890599X228759051X43100
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