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1.0 KONSTITUERING        

 

1.1 Godkjenning av frammøtte representanter 

  

 Idrettskretsstyret har kontrollert listen over fullmakter. 

 

 Kretsstyrets forslag til 

 VEDTAK: Tinget godkjenner de frammøtte representanter. 

 

1.2  Godkjenning av innkalling og saksliste   

 

 Innkallingen til idrettskretstinget er foretatt i henhold til NIFs lov med 3 – tre – måneders 

varsel og utsendt via e-post direkte til alle representasjonsberettigede organisasjonsledd. 

Innkallingen er også kunngjort på FIKs hjemmeside. 

 

  Idrettskretsstyrets forslag til 

 VEDTAK: Idrettskretstinget godkjenner innkallingen og sakslisten. 

 

1.3  Godkjenning av forretningsorden.  
  

1.  Tinget blir ledet av 2 valgte dirigenter. Disse fordeler ledelsen av møtet. Protokollen 

føres av valgte sekretærer. 

 

2.  Ønsker en representant ordet, varsler han til dirigenten om det, og ordet blir gitt etter 

tur. Ordet blir gitt fra tilvist plass i salen  

 

3.  Ingen representanter får ordet mer enn 3 ganger i samme sak.  Taletiden for 

innledningsforedrag om saker med forslag til sakslista, blir satt til maksimum 25 

minutter.  Taletiden ellers blir satt til 10 minutter første gangen, 5 minutter andre - og 

tredje gang. 

 

 Representanter som krever ordet til forretningsorden har taletid 1 minutt. Dirigenten 

har rett til å foreslå strek. 

 

4.  Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, underskrevet med navnet til 

representanten og organisasjonsleddet. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og 

nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt og saken er tatt opp til 

avstemning. 

 

5.  Alle vedtak og valg blir gjort med vanlig flertall, med de unntak loven fastsetter. I 

alle valg der det er framsatt flere enn ett forslag, benyttes det skriftlig avstemning.  

Bare når dirigenten er i tvil, eller hvis tinget krever det, blir det foretatt avstemning 

ved navneopprop. 

 

6.  I protokollen føres forslag og vedtak, tall på stemmer for og imot dersom tinget krever 

det, og navn på de som hadde ordet i saken. 

 

7.  Protokollen skal underskrives av 2 valgte representanter. 

 

 Kretsstyrets forslag til 

 VEDTAK: Forretningsordenen godkjennes. 
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2.0 VALG AV TINGETS FUNKSJONÆRER 

 

2.1 Valg av to dirigent(er)   
 

 Kretsstyrets forslag til 

 VEDTAK:  Geir Knutsen og Ingrid Steinlein velges som dirigenter på tinget. 

 

2.2 Valg av sekretærer  

 

 Kretsstyrets forslag til  

 VEDTAK: Finnmark Idrettskrets administrasjon 

 

2.3 Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen 

   

 VEDTAK:  
  

2.4 Valg av redaksjonskomité 
 

 VEDTAK: 

 

2.5 Oppnevning av tellekorps 

 

 Kretsstyrets forslag til 

 VEDTAK: Administrasjonen i Finnmark idrettskrets oppnevnes som tellekorps. 

 

 

3.0 BERETNING OG REGNSKAP  

 

3.1  Beretning 2014 - 2015 
  

 Idrettskretsstyret legger frem for tinget beretning 2014 - 2015 til godkjenning. 

 

 Kretsstyrets forslag til 

 VEDTAK: Idrettskretstinget godkjenner framlagte beretning for tingperioden 2014 - 2015 

 

 

3.2  Regnskap for 2012 - 2013 

  

 Idrettskretsstyret legger frem for tinget regnskap for 2014 og 2015 til godkjenning. 

 

 Kretsstyrets forslag til 

VEDTAK: Idrettskretstinget godkjenner framlagte regnskap for 2014 og 2015. 

 

 

 

4.0  REVISJON 

         

 I henhold til loven skal Idrettskretstinget engasjere statsautorisert/ registrert revisor til å 

revidere kretsens regnskap. 

  

 Kretsstyrets forslag til  
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 VEDTAK: Idrettskretstinget gir det nye styret fullmakt til å innhente tilbud, og eventuelt 

engasjere ny revisor for kretsen. 

 

5.0  LANGTIDSPLAN OG LANGTIDSBUDSJETT 

 

 Idrettskretsstyret legger frem for tinget en langtidsplan og langtidsbudsjett.  Langtidsplanen 

er først og fremst ment å være et hjelpemiddel for det daglige arbeidet i Idrettskretsen. Det 

vil være retningsgivende for styrets arbeid med hensyn til bruk og fordeling av midler.  

 Langtidsplan 2016 - 2020 for Finnmark Idrettskrets har tatt utgangspunkt i NIF’s 

Idrettspolitisk dokument som ble vedtatt på Idrettstinget i 2015 og som gjelder for perioden 

2015 -2019. 

 

 Kretsstyrets forslag til 

 VEDTAK: Idrettskretsstyrets forslag til langtidsplan 2016 -2020 og langtidsbudsjett for 

tingperioden 2016 - 2018 og idrettskretstingets debatt om dette blir grunnlaget for det 

videre arbeidet i kommende tingperiode for Finnmark idrettskrets. 

 

6.0 INNKOMNE SAKER  

 

6.1 Ikke lovsaker 

 Ingen saker. 

 

6.2 Lov for Finnmark idrettskrets 

Viser til vedlagte forslag til Lov for Finnmark idrettskrets. 

Idrettskretsstyret foreslår at idrettskretstinget reviderer loven i henhold til ny lovnorm   

vedtatt av idrettsstyret 22. oktober 2015 med følgende presiseringer;  

 

§ 12 Idrettskretstinget, punkt 1:  
Idrettskretsens øverste myndighet er idrettskretstinget som avholdes året før og etter 

Idrettstinget innen utgangen av juni. Tingperioden er to år.  

 

§13 Representasjon på idrettskretstinget, punkt 1:  
Representanter i hht. Idrettskretsens lov, dog slik at idrettsråd skal være  

representert.  

 

På idrettskretstinget møter med stemmerett: 

a) Idrettskretsens styre 

b) 35 representanter fra særkretsene  

                     35 representanter fra Idrettsrådene i henhold til idrettskretsens lov. 

            Idrettslagene med 1 representant hver  

        

       Særkretser og idrettsråd skal tildeles like mange representanter 

§15 Idrettskretstingets oppgaver, punkt 9:  
Foreta følgende valg:  

a) Leder og nestleder.  

b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

 

 Kretsstyrets forslag til 

VEDTAK: Idrettskretstinget vedtar revidert lov med de presiseringer foreslått av 

idrettskretsstyret. 
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7.0  VALG 

 

 Idrettskretsstyret viser til eget vedlegg fra valgkomiteen. 

 

7.1      Idrettskretsstyre 

 

  Leder:      

  

  Nestleder:   

  

  3 styremedlemmer:   

  

  

  

  

  

 

  2 Varamedlemmer:  

       

     

 

 

7.2   Kontrollkomité  

 

 2 medlemmer:   

    

     

 

  2 varamedlemmer:   

   

     

 

7.3   Valgkomité 

 

  Leder    

  

  2 medlemmer                
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  1 varamedlem:   

 

  

 

8.0 STED OG TID FOR NESTE IDRETTSKRETSTING  

 

 Kretsstyrets forslag til 

 VEDTAK: Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å fastsette sted og tid for 

neste idrettskretsting.   

 


