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INNKALLING TIL IDRETTSKRETSTINGET 2018 OG IDRETTENS 

STUDIEFORBUNDS TING 2018 

 

Finnmark idrettskrets innkaller med dette til det 22. ordinære Idrettskretsting i 

Kirkenes lørdag 2.juni og søndag 3.juni 2018. 

Tingforhandlingene vil starte lørdag kl.15.00 og finner sted på Scandic Kirkenes 

hotell. 

Umiddelbart etter idrettskretstinget vil Idrettens Studieforbund’s ting bli 

avholdt. 

 

Representasjon 

I følge FIK’s lov § 8 møter følgende med stemmerett på Idrettskretstinget; 

 

a) Idrettskretsens styre 

b) 35 representanter fra særkretsene/regionene 

c) 35 representanter fra idrettsrådene 

d) Idrettslagene med 1 representant hver 

 

Idrettens Studieforbund’s ting har samme mandatfordeling som Finnmark 

Idrettskrets. 

 

Særkretser/regioner og idrettsråd skal tildeles like mange representanter. 

Idrettskretstinget fastsetter hvor mange som til sammen skal kunne møte for 

særkretser og for idrettsrådet og vedtar regler for hvordan fordelingen skal skje. 



Representasjon etter første ledd bokstav b og c fordeles av idrettskretsens styre 

mellom de enkelte særkretser/regioner og idrettsråd.  

Vedlagt følger liste over antall representanter til idrettskretsens ting fra 

særkretsene/regionene og idrettsrådene.  

Grunnlaget for antall representanter er antall lag i særkretsene pr. 31.12.16.  

Ved likt antall lag gjelder antall medlemmer.  

For idrettsråd er grunnlaget antall medlemmer i kommunen pr.31.12.16. 

 

Representantene må være valgt på årsmøte/ting eller oppnevnt av styret etter 

fullmakt fra årsmøtet/tinget og meldt idrettskretsen senest en uke før tinget, kfr. 

vedlagte fullmaktsskjema. 

Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som 

ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

 

1. Ledere i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem 

dersom leder er forhindret fra å møte. 

2. Kontrollkomiteens medlemmer 

3. Valgkomiteens medlemmer 

4. Revisor.  

 

FIK minner om NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling) ved valg av representanter til 

Idrettskretstinget. 

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styrer, 

råd og utvalg m.v. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer 

fra begge kjønn.  

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

medlemsmassen, dog slik at det er minst to representanter fra hvert der det 

velges eller oppnevnes mer enn 3 personer.  Der det velges eller oppnevnes  

3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes 

representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 

(3)  Idrettsstyret eller den idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige 

forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og 

konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. 

 

Innsending av fullmaktskjema 

Fullmakter skal ifølge loven være Idrettskretsen i hende senest 1 uke før tinget. 

 

 Vi ber imidlertid om at vedlagte fullmaktsskjema blir utfylt og returnert 

Finnmark Idrettskrets snarest mulig.  



 Forslag 

Forslag som ønskes behandlet på Idrettskretstinget, må være FIK i hende to 

måneder i forveien, senest 3.april 2018.   

 

Tingdokumenter 

Fullstendig saksliste og tingdokumenter vil bli tilgjengelig på idrettskretsens 

hjemmeside www.idrett.no/finnmark 1 måned før tinget, dvs. fra 2.mai 2018. 

 

Tingforhandlingene vil som nevnt starte lørdag kl.15.00. 

 

Annet 

Før idrettskretstinget starter, fra kl.10.00 – 15.00 vil det bli avholdt et 

idrettspolitisk seminar om idrettsanlegg i Finnmark. Her ønsker man å ta opp 

hvilke idrettsanlegg det er behov for og som skal bygges i Finnmark i framtida. 

Vi ønsker representantene på idrettskretstinget spesielt velkommen til seminaret, 

og vil utfordre idrettslagene, idrettsrådene og de ulike særidrettene på hvilke 

anlegg som er aktuelle for deres kommune og særidrett. Detaljprogram for 

seminaret vil bli sendt ut sammen med tingdokumentene. 

 

Lørdag kveld vil det bli avholdt festmiddag på hotellet med utdeling av 

idrettskretsens hederstegn og bragdpokal. 

 

Øvrig informasjon, program m.v. vil vi komme tilbake til senere.  

 

 

 

Lakselv 5.februar 2018 

 

Med hilsen 

FINNMARK IDRETTSKRETS 

 

 

May Bente Eriksen /s./      Trond Østgård /s/ 

Leder         Organisasjonssjef 

       
 

http://www.idrett.no/finnmark

