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1. Tidsramme 

Lørdag 5. mai 2018 

 

11.00 Registreringen åpner 

11.00 Lunsj 

12.00 Tinget starter 

 Styreleder Tore Rømo åpner tinget. 

 Samtale med Terje Våg fra Snåsa IL (årets ildsjel på Idrettsgallaen 2018) 
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2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Trøndelag 

På dette tinget rapporteres det fra tidligere Idrettens studieforbund i både Nord-Trøndelag og Sør-
Trøndelag som begge ble avviklet 31.12.2017 
 

2.2 Godkjenne fremmøtte representanter til Idrettens Studieforbund i 

Trøndelag 

Se representasjonsliste i Innkallingen. 
 

2.3 Godkjenne den oppsatte sakliste og forretningsorden. 

Styret i Idrettens Studieforbund i Trøndelags forslag til forretningsorden: 
Tinget gjennomføres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover. 
 

 Ordet forlanges ved fremvisning av representantnummer. Ingen har rett til å få ordet mer 
enn 3 ganger i samme sak. Unntatt for innledningsforedrag begrenses taletiden til 5 
minutter første gang og 3 minutter for annen og 2 minutter for tredje gang. Forøvrig kan 
dirigentene når disse finner det påkrevd, stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og 
strek for inntegnede talere. 

 

 Til forretningsorden tillates kun å ta ordet 1 gang med høyst varighet på 1 minutt til hver sak 
pr godkjent tingdelegat. Delegaten viser representantnummer, henvender seg til ordstyrer 
og sier «Til forretningsorden», og framfører sitt innspill.  

 

 Forslag skal leveres skriftlig til ordstyrer, undertegnet med forslagstillers navn og navnet på 
det organisasjonsledd en representerer. Tidligere fremsatte forslag kan ikke trekkes tilbake, 
og nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. 

 

 Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall hvis gjeldende lov ikke bestemmer noe 
annet. 

 

 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall 
stemmer for og i imot. 

 

 Møtets forhandlinger er offentlige. 
 
 

2.4 Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive 

protokollen 

Styret i Idrettens Studieforbund i Trøndelags forslag til dirigent: Kirsti Jaråker og Terje Wist 
 
Styret i Idrettens Studieforbund i Trøndelags forslag til sekretær: Anders Hoff 
 
Styret i Idrettens Studieforbund i Trøndelags forslag til representanter til å skrive under protokollen: 
Forslag fremmes direkte på tinget. 
 

2.5 Behandle Idrettens Studieforbund i Trøndelags beretning for tingperioden 

2016-2017 

Intet å berette i fra Idrettens Studieforbund i verken fra tidligere Nord-Trøndelag eller Sør-Trøndelag  
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2.6 Behandle Idrettens Studieforbund i Trøndelags regnskap med revisors 

melding for tingperioden 2016-2017 

Intet å berette fra Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 
 
Styret i Trøndelag Idrettskrets innstilling: 
De fremlagte regnskapene for Idrettens studieforbund i Nord-Trøndelag 2016 og 2017 godkjennes. 
 

2.7 Behandle strategisk plattform for tingperioden 2018-2020 

Ingen plattform til behandling 
 

2.8 Behandle rammebudsjett for 2018-2020 

Intet budsjett til behandling 

2.9 Behandle innkomne forslag og saker 

Ingen forslag til behandling. 



 
5 

3.0 Sakliste Trøndelag Idrettskrets 

På dette tinget rapporteres det fra tidligere Nord-Trøndelag idrettskrets og Sør-Trøndelag 
idrettskrets som begge ble avviklet 31.12.2017 
 

3.1 Godkjenne fremmøtte representanter til Trøndelag Idrettskrets ting 

Se representasjonsliste i Innkallingen 
 
 

3.2 Godkjenne den oppsatte sakliste og forretningsorden 

Styret i Trøndelag idrettskrets forslag til forretningsorden: 
Tinget gjennomføres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover. 
 

 Ordet forlanges ved fremvisning av representantnummer. Ingen har rett til å få ordet mer 
enn 3 ganger i samme sak. Unntatt for innledningsforedrag begrenses taletiden til 5 
minutter første gang og 3 minutter for annen og 2 minutter for tredje gang. Forøvrig kan 
dirigentene når disse finner det påkrevd, stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og 
strek for inntegnede talere. 

 

 Til forretningsorden tillates kun å ta ordet 1 gang med høyst varighet på 1 minutter til hver 
sak pr. godkjent tingdelegat. Delegaten viser representantnummer, henvender seg til 
ordstyrer og sier «Til forretningsorden», og framfører sitt innspill.  

 

 Forslag skal leveres skriftlig til ordstyrer, undertegnet med forslagstillers navn og navnet på 
det organisasjonsledd en representerer. Tidligere fremsatte forslag kan ikke trekkes tilbake, 
og nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. 

 

 Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall hvis gjeldende lov ikke bestemmer noe 
annet. 

 

 I protokollen innføres bare framleggene og avstemmingsresultatet, samt de fattede 
beslutninger. 

 

 Møtets forhandlinger er offentlige. 
 
 

3.3 Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive 

protokollen 

Styret i Trøndelag Idrettskrets forslag til dirigent: 
Kirsti Jaråker og Terje Wist 
 
Styret i Trøndelag Idrettskrets forslag til sekretær: 
Anders Hoff 
 
Styret i Trøndelag Idrettskrets forslag til representanter til å skrive under protokollen: 
Forslag fremmes direkte på tinget. 
 
 

3.4 Behandle beretning for tingperioden 2016 – 2017 i tidligere Nord- 

Trøndelag idrettskrets og Sør-Trøndelag idrettskrets 

Styret i Trøndelag Idrettskrets innstilling:  
Årsberetning for tingperioden i begge de tidligere idrettskretsene godkjennes.   
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3.5 Behandle regnskap med revisors melding for 2016 og 2017 i tidligere Nord- 

Trøndelag idrettskrets og Sør-Trøndelag idrettskrets 

Styret i Trøndelag Idrettskrets innstilling: 
Regnskapene for tingperioden i begge de tidligere idrettskretsene og for Sagamarsjen godkjennes.   
 

3.6 Behandle strategisk plattform for Trøndelag idrettskrets 2018-2020 

Styret i Trøndelag Idrettskrets innstilling: 
Strategisk plattform for tingperioden 2018-2020 godkjennes. 
 
 

3.7 Behandle rammebudsjettet for Trøndelag idrettskrets 2018-2020 

Styret i Trøndelag Idrettskrets innstilling: 
Rammebudsjett for tingperioden 2018-2020 godkjennes. 
 
 

3.8 Behandle innkomne forslag og saker 

3.8.1 Fordeling av fylkestilskudd. 

Styret i Trøndelag Idrettskrets innstilling: 
Forslag til rammer for fordeling lagt fram av styret godkjennes. 


