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SAKLISTE
1.

ÅPNING - HILSNINGSTALER

2.

GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER

3.

a)
b)
c)

4.

KONSTITUERING
a)
b)
c)
d)

Godkjenning av innkalling.
Godkjenne sakliste
Forretningsorden

1 dirigent
2 sekretærer
2 representanter til å underskrive protokollen, desisorer.
Tellekorps

5.

BEHANDLE ÅRSBERETNING 2014 og 2015

6.

BEHANDLE REGNSKAP MED REVISJONSBERETNING OG
KONTROLLKOMITEENS BERETNINGER 2014 og 2015

7.

BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER

8.

BEHANDLE STRATEGIPLAN OG LANGTIDSBUDSJETT

9.

ENGASJERE STATSAUTORISERT REVISOR.

10.

ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND

11.

VALG
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Leder
Nestleder
3 styremedlemmer
2 vararepresentanter
Kontrollkomité på 2 medlemmer og varamedlemmer
Representanter til Idrettstinget
Leder til Valgkomité
2 medlemmer til Valgkomité
2 vararepresentanter til Valgkomité

12.

BESTEMME TID OG STED FOR NESTE IDRETTSKRETSTING

13.

TINGET AVSLUTTES
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FORRETNINGSORDEN

1.

Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet.
Protokollen føres av de valgte sekretærer, som selv fordeler arbeidet.

2.

Ingen representant må gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak
for innledningsforedraget og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes
taletiden til 5 minutter første gang og 3 minutter andre og tredje gang.
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutt taletid.
Dirigenter kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere.

3.

Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med
organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake –
og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til
votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.

4.

Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak NIFs
lov fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.

5.

Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot.
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SAKENES BEHANDLING
ÅPNING (kl 1800)

SAK 1:

Åpnings- og hilsningstaler





Leder i VIK Rolf Gunnar Haagensen
Velkomsthilsen ved ordfører i Holmestrand, Alf Johan Svele
Hilsen Idrettsstyret Marcela Bustos
Foredrag ved Øyvind Kvaal – status Holmestrand Skitunnel

INNKALLING TIL IDRETTSKRETSTINGET.
- er i henhold til VIKs lov § 8 sendt til særkretsene, idrettsrådene og klubbene
med 3 – tre måneders varsel.
REISEUTGIFTER NIFs LOV § 5-6
Idrettskretsstyret har vedtatt at hvert enkelt ledd
dekker reiseutgiftene for sin(e) representant(er).
Innstilling:

«Innkallingen godkjennes»

Vedtak:
SAK 2:

GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS
FULLMAKTER
Fullmaktsskjemaene er kontrollert av Idrettskrets styret.
Det er…………………………………stemmeberettigede tilstede.
Innstilling:

”Fullmaktene godkjennes”

Vedtak:
SAK 3 a:

GODKJENNE SAKLISTE
Saklisten er inntatt i tingdokumentet i.h.t. NIF lov § 5-9.

Innstilling:

”Saklisten godkjennes.”

Vedtak:
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SAK 3 b:

GODKJENNE FORRETNINGSORDEN
Forretningsorden er inntatt i tingdokumentet. (side 3)
”Forretningsorden godkjennes”

Innstilling:
Vedtak:
SAK 4:

KONSTITUERING
a)

Dirigent

Forslag:

”Følgende dirigent(er) velges:

Vedtak:
b)

2 sekretærer

Forslag:

”Følgende sekretærer velges:

1.
2.
Vedtak.
c)

2 representanter til å underskrive protokollen

Forslag:

Følgende velges til å underskrive protokollen:
1. …………………….
2. ……………………..

Vedtak:
d)

Tellekorps

Forslag:

”Følgende tellekorps velges:

………………
Vedtak:

SAK 5:

BEHANDLE ÅRSBERETNING 2014 og 2015
Innledning ved leder Rolf Gunnar Haagensen.
Innstilling til vedtak:
1. VIKs årsberetning for 2014 godkjennes.
2. VIKs årsberetning for 2015 godkjennes.
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Følgende delegater hadde ordet i saken:
Vedtak:
SAK 6:

BEHANDLE REGNSKAP I REVIDERT STAND
Innledning ved Bjørn Lauritzen
Innstilling til vedtak:
1. VIK regnskap i revidert stand for 2014 godkjennes.
2. VIK regnskap i revidert stand for 2015 godkjennes.
Følgende delegater hadde ordet i saken:
Vedtak:

SAK 7:

BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER
Innledning ved Rolf Gunnar Haagensen.
Kretsstyret fremmer følgende saker for kretstinget:
1. Innstramninger i antidoping regelverket
Larvik Turn & IF har fremmet følgende forslag til kretstinget:

Vi i hovedstyret i Larvik Turn & I.F. følger selvfølgelig nøye med på det som rører seg i
idrettsverden, ikke minst hva doping angår. Vi er redd for at doping er mer utbrett enn det
som er offentlig kjent. Det er den etiske holdningen utøvere, ledere og trenere utviser som
skremmer oss.
Vi må jobbe mot doping i hele idrettsnorge, fra klubbnivå helt opp til forbundsnivå. For å vise
vår holdning til dette, vil vi komme med tre forslag til neste kretsting:
1. Vi i Vestfold idrettskrets ønsker å statuere et eksempel ved å vedta at tidligere
dopingdømte aktive nektes å representere Vestfold Idrettskrets eller et
særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund i nasjonale eller internasjonale
stevner.
2. Det skal ikke være tidligere dopingdømte ledere eller trenere i noe ledd i idretten
i Vestfold.
3. Vi vil at styret i Vestfold idrettskrets tar dette videre til Norges Idrettsforbunds
ledersamling i juni.
Når utøvere er utestengt fra idretten sin p.g.a. doping, blir de ikke dopingtestet, og vi vet ikke
om de eksperimenterer med forbudte stoffer også i denne tiden.
Vi ser fram til at idrettsvestfold og helst idrettsnorge starter en god og konstruktiv debatt om
dette temaet. Vi i Larvik Turn vil vise våre aktive hva vi mener, at vi vil ha en ren idrett for
alle.

Sportslig hilsen
Larvik Turn & Idrettsforening
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Geir Anton Haga
leder

Laila Borg
nestleder

Kopi: Larvik Idrettsråd
Saken ble så oversendt til NIFs lovavdeling for vurdering. Deres uttalelse er slik:
Hei Bjørn
Ref. samtale.
Vi er glade for at våre organisasjonsledd tar aktivt avstand fra doping, og vil berømme klubben for
initiativet! Forslaget vil imidlertid måtte anses som en tilleggsstraff som kommer i tillegg til de
straffer som følger av WADA-koden (NIFs lov kapittel 12 – dopingbestemmelsene), og vil kunne være
i strid med WADA-koden og de forpliktelsene vi har påtatt oss iht. koden. Dersom NIF eller NIFs
tilsluttede organisasjonsledd treffer et vedtak som foreslått, risikerer vi å bli trukket inn for Court of
Arbitration for Sport av WADA med påstand om at vi har et regelverk som er i strid med koden. Dette
skjedde med den britiske olympiske komiteen (BOA) som hadde en regel som sa at tidligere
dopingtatte utøvere ikke kunne delta for BOA i de olympiske leker. En slik regel finnes ikke i WADAkoden. BOA ble dømt.
Jeg vil sterkt fraråde at kretsen treffer et vedtak som foreslått. Når det er sagt, er vi vel kjent med
problemstillingen. Til orientering er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide kjøreregler for
dopingsaker i idretten. Dette vil også innbefatte en vurdering av hvordan man håndterer saker som
involverer tidligere dopingtatte utøvere.

Med vennlig hilsen
Henriette Hillestad Thune
juridisk sjef/advokat
Norges idrettsforbund
Telefon: 21029000
www.idrett.no

Styrets anbefaling ovenfor kretstinget:
Kretsstyret viser til uttalelsen fra juridisk sjef hos NIF og støtter ikke forslaget fra Larvik
Turn & IF.
Vedtak:

2) Lovsak
Idrettskretsstyret fremmer forslag om ungdomsrepresentant i krretsstyret. Det
foreslås at minst ett av medlemmene i idrettskretsstyret skal ved valget være 26
år eller yngre.
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Begrunnelse
Kretsstyret ønsker samme representasjon i idrettskretsstyret som i idrettsstyret.
Styrets anbefaling ovenfor kretstinget:
Styrets forslag vedtas.
Vedtak:

SAK 8:

BEHANDLE STRATEGIPLAN OG LANGTIDSBUDSJETT
Innledning ved Trude Halvorsen.
Innstilling til vedtak:
Strategisk handlingsplan og langtidsbudsjett godkjennes.
Følgende hadde ordet i saken:
Vedtak:

ENGASJERE REVISOR

SAK 9:

Forslag fra Idrettskretsstyret:
FGH – Revisjon, statsautorisert revisor Frode G. Hansen engasjeres.
Følgende hadde ordet i saken:
Vedtak:
SAK 10:

TINGET I IDRETTENS STUDIEFORBUND
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
Vedtak:
2. Godkjenne den oppsatte saklisten og forretningsordenen.
Vedtak:
3. Valg av dirigent.
Vedtak:
4. Behandle beretning og regnskap for ISF.
Vedtak:
5. Behandle innkomne forslag.
Vedtak:
Behandle Langtidsplann 2016-2018 med budsjett.
6. Valg.
Valg av ISF-styret gjennomføres parallelt med valg av Idrettskretsstyre.

SAK 11:

VALG
Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til nytt
Idrettskretsstyre og utvalg/komiteer, jf. vedlegg:
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Valgkomiteen innleder.

KRETSSTYRET:
LEDER

Trude Halvorsen

Tønsberg Svømmeklubb

NESTLEDER

Arne Svardal

Larvik Turn & IF

MEDLEMMER

Trude Tansø

Botne Skiklubb

Stein Olav Olsen

Store Bergan

Karin Irene Singstad

Sem IL

1.

Rune Huseby

Sandar IF

2.

Merethe Danielsen

Runar IF

VARAMEDLEMMER

Vedtak:

KONTROLLKOMITÈ:
LEDER

Jan Olav Hay

MEDLEM

Cecilie Lund

VARAMEDLEM

Torbjørn Lia

VARAMEDLEM

Vedtak:

VALGKOMITÉ:
Vestfold Idrettskrets styre fremmer følgende forslag:
LEDER:

Ann Kristin Aanstad

Larvik Padleklubb

MEDLEM:

Bjørn Arne Thorgeirsson

Eik IF

Svein Askekjær

Holmestrand IF

VARAMEDLEM
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Vedtak:

REPRESENTANTER
TIL IDRETTSTINGET
Forslag til vedtak:
Neste ordinære idrettsting er i 2018. Styret for kretstingperioden 2016-218 gis fullmakt til å
oppnevne delegater til idrettstinget i 2018 og eventuelle ekstraordinære idrettsting i
kretstingperioden 2016-2018.
Vedtak:

SAK 12:

BESTEMME TID OG STED FOR IDRETTSKRETSTINGET
2016.
Forslag fra Idrettskretsstyret:
”Idrettskretsstyret gis fullmakt til å bestemme tid og sted for
neste Idrettskretsting”
Vedtak:

SAK 13:

TINGET AVSLUTTES

--------------------------Sekretær

-------------------------Sekretær

--------------------------Desisor

------------------------Desisor
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