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Til           Tromsø 9.sept 2019 

Idrettsråd, særidretter, komiteer og andre tilknyttet Troms idrettskrets  

 

Innkalling til ekstraordinært idrettskretsting for Troms – og konstituerende ting for Troms 

og Finnmark idrettskrets          

Troms idrettskrets innkaller til ekstraordinært idrettskretsting for Troms 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 Troms idrettskrets 

         Finnmark 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 2017 å igangsette sammenslåingsprosessen. I februar 2018 ble et felles 

interimsstyre 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 Troms idrettskrets § 13. 
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Stemmeberettigede representanter skal være valgt på årsmøtet/ting eller oppnevnt av styret etter 

fullmakt av årsmøtet. Særidretter uten krets- eller regionsledd representeres med oppnevnte 

representanter fra idrettslag tilhørende Troms på vegne av det respektive særforbund. 

Representasjon konstituerende ting 

Registrerte stemmeberettigede representanter til det ekstraordinære idrettskretstinget for Troms 

(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 Finnmark. 

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 Troms idrettskrets nettside 

www.idrettsforbundet.no/troms innen 16.oktober. 

Vi gjør oppmerksom på at tingperioden vil gjelde frem til ordinært idrettskretsting våren 2022. 

Forslag på saker 

Frist for å sende inn forslag på saker til behandling på idrettskretstinget: 10.oktober 

Sendes til troms@idrettsforbundet.no  

Påmelding og fullmakt 

Troms idrettskrets ber om påmelding innen fredag 1.november. 

Fullmakt bekreftes ved at leder av organisasjonsleddet er ansvarlig for innsendelsen av elektronisk 

påmelding. 

Trykk her for påmelding  

Reiseutgifter 

Reiseutgifter og overnatting dekkes av det ansvarlige organisasjonsledd. Ingen kostnader for 

deltakelse og middag. 

 

Med vennlig hilsen 

Troms idrettskrets 

Knut Bjørklund (s)   Sylvi Ofstad (s)   May Bente Eriksen (s) 

styreleder    organisasjonssjef  leder interimsstyret 
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