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          24. september 2019 
Til idrettslag, idrettsråd, særidretter (SK, REG, SF)  
komiteer og andre tilknyttet Finnmark idrettskrets  
 
 
 
 

Innkalling til ekstraordinært idrettskretsting i Tromsø 16. - 17. november 2019 
Finnmark idrettskrets innkaller til ekstraordinært idrettskretsting for Finnmark idrettskrets og 
konstituerende ting for Troms og Finnmark idrettskrets. 
 

Dato:  Lørdag 16. - søndag 17. november 2019  
Sted:  Scandic Grand hotell Tromsø 
 

Program for Troms og Finnmarks idrettskrets sammenslåingshelg 
Lørdag 16. november  
Kl. 11:00-14:00  Ekstaordinær idrettskretsting Finnmark idrettskrets 
     Troms idrettskrets gjennomfører tilsvarende ekstr.ord IK ting 
Kl. 14:00-15:00  Lunsj 
Kl. 15:00-18:00  Felles temasaker 
 Olympiatoppen nord 
 Anleggsarbeid 
 Barentsidretten 
 Sonearbeid 
Kl. 19:00  Felles idrettskretstingmiddag 
Søndag 17.november 
Kl. 09:00 – 13:00  Konstituerende sammenslåingsting, inkludert langtidsplan og budsjett 
 

Bakgrunn for innkallingen 

Idrettsstyret i Norges idrettsforbund vedtok 15.mars 2017 at norsk idrett skal gjøre nødvendige 
strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til regionsreformen og endrede fylkesgrenser. 
Da det ble vedtatt at fylkeskommunene i Troms og Finnmark skulle slåes sammen, innebærer det 
at også idrettskretsene i de to fylker må gjøre det samme. Begge våre idrettskretser vedtok på 
idrettskretstinget i 2018 å igangsette sammenslåingsprosessen og et felles interimsstyre ble 
etablert. For å slå sammen Troms og Finnmark idrettskrets må hver av kretsene gjennomføre 
ekstraordinære idrettskretsting, samt ett felles konstituerende ting. 
 

Representasjon ekstraordinært idrettskretsting 
Fordeling av representanter følger innkallingen og er i henhold til Lov for Finnmark idrettskrets      
§ 13. Stemmeberettigede representanter skal være valgt på årsmøtet/ting eller oppnevnt av styret 

mailto:finnmarkik@idrettsforbundet.no
mailto:finnmarkik@idrettsforbundet.no
http://www.finnmarkik.no/
http://www.finnmarkik.no/


etter fullmakt av årsmøtet. Særidretter uten krets- eller regionsledd representeres med 
oppnevnte representanter fra idrettslag tilhørende Finnmark på vegne av det respektive 
særforbund. 
 

Representasjon konstituerende ting 
Registrerte stemmeberettigede representanter til det ekstraordinære idrettskretstinget for 
Finnmark (lørdag 16.11), vil utgjøre tingforsamlingen til konstituerende ting for Troms og Finnmark 
idrettskrets (søndag 17.11), sammen med de registrerte stemmeberettigede til det ekstraordinære 
idrettskretstinget for Troms. 
 

Kjønnsfordeling, stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett 
Det presiseres og minnes om at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov §2-4 
Kjønnsfordeling. Videre gjelder NIFs lov §2-5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet og 
forslagsrett mv, og representasjonsrett jf. NIFs lov §2-6 og §2-7. 
 

Saksliste og saksdokumenter 

Saksliste og dokumenter vil være tilgjengelig på Finnmark idrettskrets nettside www.finnmarkik.no  
fra 16. oktober. Vi gjør oppmerksom på at tingperioden vil gjelde frem til ordinært idrettskretsting 
våren 2022. 
 

Forslag til Idrettskretstinget 
Forslag som ønskes behandlet på Idrettskretstinget, må være mottatt en måned i forveien, senest  
10. oktober. Forslag sendes til finnmark@idrettsforbundet.no.  
 

Opphold og bespisning 
I tilfelle behov for overnatting, er det reservert rom hos Scandic Grand hotell. Boking foretas 
direkte til hotellet på tlf. 77753777. Her benytter en bookingkode 46879841, med avtaleprisen kr. 
890 for enkeltrom pr natt. Fristen for å booke til denne avtaleprisen er 25. oktober. Dagpakke 
lørdag og søndag, samt middag lørdag dekkes av Finnmark idrettskrets. 
 

Påmelding og fullmakt 

Påmelding må være mottatt innen den 1. november (frist for å benytte avtaleåris på hotellet er 
25. oktober). Fullmakt må leveres før deltakelse, og kan sendes til finnmark@idrettsforbundet.no. 
Trykk her for påmelding.  
 
 
 
Med hilsen 
FINNMARK IDRETTSKRETS 
 
 
May Bente Eriksen/ s. Marit Arntzen 
Leder i Finnmark idrettskrets       Organisasjonssjef 
og i interimsstyret 
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