
 
 
 

      

 
 

 
 
Til 
Idrettsråd i Hordaland 
Særkrets/regioner i Hordaland 
 
  
 
  09.08.2019 
 
 
 

  

Innkalling til ekstraordinært idrettskretsting Hordaland idrettskrets 
og konstituerende idrettskretsting Vestland idrettskrets/idrettskrins  
  
Styret i Hordaland idrettskrets kaller med dette inn til ekstraordinært idrettskretsting lørdag 9. 
november på Myrkdalen Hotel i Voss kommune kl. 11.00 – 12.30. Det ekstraordinære tinget 
skal behandle forslag om sammenslutning med Sogn og Fjordane idrettskrins med virkning 
fra 01.01.2020, samt behandle vedtak som gjør sammenslutningen mulig. 
 
Interimstyret for etableringen av Vestland idrettskrets/idrettskrins kaller med dette inn til 
konstituerende kretsting lørdag 9. november på Myrkdalen Hotel kl. 14.00-17.00. 
 
Fullstendig sakliste med saksdokumenter blir sendt organisasjonsleddene elektronisk  
9. oktober 2019, samt lagt ut på hjemmesidene til Hordaland idrettskrets og Sogn og 
Fjordane idrettskrins.  
 
Tingforsamlingen i det ekstraordinære idrettskretstinget består av representanter fra 
idrettsråd og særidretter (særkrets/region/forbund) med likt antall representanter fra de to 
gruppene, samt idrettskretsstyret.  
 
I de kommuner som ikke har idrettsråd kommer representantene direkte fra idrettslagene. 
Hvis det er mer enn ett idrettslag i kommunen velges representanten i et møte mellom 
idrettslagene.  
 
Representanter må være valgt på årsmøte/ting eller oppnevnt av styret etter fullmakt.  
Fordelingsnøkkel følger vedlagt. 
 
Sogn og Fjordane idrettskrins gjennomfører sitt ekstraordinære idrettskrinsting samme sted 
og tid som Hordaland idrettskrets sitt ekstraordinære idrettskretsting. 
 
Tingforsamlingen i det konstituerende idrettskretstinget består av tingforsamlingene i 
Hordaland idrettskrets og Sogn og Fjordane idrettskrins samlet. 
 
 



  Side 2 av 2 

Det presiseres at det må tas hensyn til kjønnsfordeling ved valg av representanter, jf NIFs lov 
§ 2-4 som bl.a. sier: 
 
  
§ 2-4  Kjønnsfordeling 
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til 

årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være 
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved 
valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer 
fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem.  

 
 
For øvrig vises til NIFs lov § 2-5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
Se idrettsforbundets nettsider under Juss – NIFs regelverk. 
 
 
Pris 
 
Det er fastsatt følgende deltakeravgift som representantene selv må dekke: 
 
Dagpakke lørdag inkl. lunsj ikke boende    kr.   300,- pr. person 
Overnatting 8.-9. nov, i enkeltrom Myrkdalen Hotel m/fullpensjon kr. 1500,- pr. person 
(middag fredag kl. 20.00, frokost og lunsj lørdag) 
 
 
Påmelding skjer elektronisk via følgende lenke: 
 
Trykk her for påmelding 
 
 
Påmeldingsfrist: onsdag 25. september 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
 

 
Hordaland idrettskrets  Interimstyret for etablering av Vestland  

idrettskrets/idrettskrins 

     
Helge Johnsen /s/  Knut Songve   Nils R. Sandal /s/ 
Leder    Org.sjef  Leder 
 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/juridiske-dokumenter/nifs-lov.pdf
https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=775402X191006448X72558

