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Innkalling til kretsting i Vestland idrettskrets 
 
Styret i Vestland idrettskrets viser til innkalling som ble sendt 25. januar 2020 til det 
første ordinære idrettskretsting lørdag 25. april i Førde. 
 
Dette tinget lot seg dessverre ikkje gjennomføre slik det var planlagt på grunn av 
koronasituasjonen. Styret kallar med dette på nytt inn til idrettskretsting måndag 22. 
juni kl. 18.00 – 21.00. Tinget vert gjennomført digitalt og detaljar rundt sjølve 
gjennomføringa blir sendt ut med bekreftelsen. 
 
 
Fullstendig sakliste med saksdokument er lagt ut på 
heimesida til Vestland idrettskrets.  
 
Tingforsamlinga består av representantar fra idrettsråd og særidrettar 
(særkrets/region/forbund) med likt tal på representantar fra dei to gruppene, samt 
idrettskretsstyret. 
 
I dei kommunane som ikkje har idrettsråd kjem representantane direkte frå 
idrettslaga. Dersom det er meir enn eitt idrettslag i kommuna veljast representanten i 
eit møte mellom idrettslaga.  
 
Representantar må vere valde på årsmøte/ting eller oppnemnt av styret etter 
fullmakt. Fordelingsnøkkel følgjer vedlagd.  
 
Det vert presisert at det må takast omsyn til kjønnsfordeling ved val av 
representantar, jf NIFs lov § 2-4 som bl.a. seier: 
 
§ 2-4 Kjønnsfordeling 
(1) Ved val/oppnemning av styre, råd, utval/komité mv. og ved representasjon til 
årsmøte/ting, skal begge kjønn vere representert. Samansetnaden skal vere 
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forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelinga i medlemsmassen, dog slik at det ved 
val/oppnemning av meir enn tre personar skal veljast/oppnemnast minst to personar 
frå kvart kjønn. Regelen gjeld òg der det blir valt meir enn ein varamedlem. 
 
Elles vert det synt til NIFs lov § 2-5 Generelle reglar om stemmerett, valbarheit, 
forslagsrett mv. Sjå idrettsforbundet sine nettsider under Juss – NIFs regelverk. 
 
Påmelding til kretsting skjer elektronisk via følgjande lenke: 
Trykk her for påmelding 
 
 
Påmeldingsfrist: måndag 15. juni 
 
 
 
 
 

Med venleg helsing 
Vestland idrettskrets  

 
 

 
Nils R. Sandal /s/      Knut Songve /s/ 
Leiar        Org.sjef 
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