Særkretser, Idrettsråd og
idrettslag i Vestfold

Deres ref:

Vår ref: 484951v1

17. august 2011

Vestfold idrettskrets Ting 12. november 2011 – skjema for fullmakter.
Det vises til innkalling til idrettskretstinget av 10. august 2011 og gjør oppmerksom
på en endring i forhold til innkallelsen. Idrettslag, idrettsråd og særkretsene må selv
regne ut det korrekte antall delegater jf. innslagspunktene i innkallelsens punkt e).
Ved oppnevning av representanter skal det dessuten tas hensyn til kjønnsfordeling jf.
NIFs lov § 2-4:
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre,
råd og utvalg mv. 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 skal være minst to personer fra hvert kjønn 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 beregning av kjønnsfordelingen.
(3) Idrettstyret eller den Idrettstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi
dispensasjon fra denne bestemmelsen.

(4) Idrettstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av
manglende oppfyllelse av bestemmelsen.
Merk også at denne paragrafen ble endret på idrettstinget i år og hvor formuleringen
om at varamedlemmer ikke teller med ved beregningen av kjønnsfordelingen ble
fjernet. Dette innebærer at § 2-4 også gjelder for varamedlemmer.
Fullmaktskjemaet returneres til Vestfold idrettskrets innen 1. november 2011.
Med vennlig hilsen
Vestfold idrettskrets

Bjørn Lauritzen
Organisasjonssjef

Fullmakt til deltakelse på
Vestfold Idrettskrets ting 12. november 2011.
på
Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ) i Stavern.
Vår(t) særkrets/idrettsråd/klubb/idrettslag/forening har på ting/årsmøte valgt/oppnevnt
denne/disse representant(ene) til Vestfold idrettskrets ting 12. november 2011 kl 1000 på
JKØ, Stavern:
NB! Vi minner om NIFs lov § 2-4 kjønnsfordeling.
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

1.
2.
3.

Vararepresentant(er):
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

1.
2.
3.

For:

………………………………………………..
Særkretsen/idrettsrådet/klubb/idrettslag/forenings navn

…………………………………….. den ……………. 2011

Returneres postalt til Vestfold idrettskrets, Postboks 1225, 3205 Sandefjord eller på e-post til
vestfold@idrettsforbundet.no innen 1. november 2011

………………………………………………………………………………………………….
Underskrift.
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