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Til 
Forbundsstyret 
Kretsledere 
Klubbledere 
Kontrollkomiteen 
Valgkomiteen 
Norges Idrettsforbund 
NOFs administrasjon 
NOFs revisor 

mandag, 6. november 2017 

 
 
Norges Orienteringsforbunds ting 2018 
 
1. Innkalling 
 I henhold til NOFs lov § 14 innkalles herved til forbundsting lørdag 10. og søndag 11. 

mars 2018. Tinget avholdes på Quality Hotel Augustin, Trondheim. 
 
2. Representasjon og stemmerett - Lagenes representanter til NOFs ting 2018 

Utdrag fra NOFs lov: 
§ 15 Representasjon på forbundstinget 

 På forbundstinget møter med tale-, forslags- og stemmerett: 
a) Forbundsstyret  
b) Lederen i hver orienteringskrets, eventuelt nestlederen eller styremedlemmer 

dersom leder er forhindret fra å møte.  
 c) Øvrige representant(er) fra idrettslagene innen orienteringskretsene etter følgende 

skala:  
 Orienteringskretser med medlemstall som av NOFs samlede medlemstall tilhører 

prosentintervallet:  
 fra 0 til og med 3,9 - 1 representant 
 fra 4,0 til og med 7,9 - 2 representanter 
 fra 8,0 til og med 11,9 - 3 representanter  
 fra 12,0 til og med 15,9 - 4 representanter 
 fra 16,0 og over - 5 representanter  
 Medlemstallet regnes pr. siste årsrapport før innkalling sendes ut.*  
 

(* Slår to eller flere kretser seg sammen, møter den sammenslåtte krets på første 
forbundsting etter sammenslåing med det antall idrettslagsrepresentanter de 
opprinnelige kretsene ville hatt etter medlemstall i siste årsrapport før 
sammenslåingen fant sted.)  
 

Representantene fra orienteringskretsene og idrettslagene (punkt b og c) må være valgt 
på ordinært eller ekstraordinært kretsting, eller oppnevnt av kretsstyret etter fullmakt fra 
kretstinget. Samlet representasjon fra kretsen må oppfylle kravene i § 6 Kjønnsfordeling. 
Representantene må ha signerte fullmakter fra sin krets for å kunne godkjennes av 
forbundstinget.  
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§ 6 Kjønnsfordeling  
Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til 
årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være 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. 

 
§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag 
tilsluttet NOF i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene jf. NIFs lov § 10-4. 
Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i 
overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.  
 
En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i NOF: medlem av 
forbundsstyret, valgkomité, kontrollkomité, revisor. 
 
Vi ber kretsene sørge for riktig kjønnsfordeling i henhold til ovennevnte lovverk.  
 
Representasjonen på NOFs ting 2018 baseres på tall fra Idrettsregistreringen 2016, og 
er som følger:  
 

Tinget 2018 - IR 2016    

KRETS TOTAL Prosent Representanter Kretsleder Samlet 

AKERSHUS OG 
OSLO 

4 708 19,6 5 1 6 

AUST-AGDER 859 3,6 1 1 2 

BUSKERUD 2 095 8,7 3 1 4 

FINNMARK 192 0,8 1 1 2 

HEDMARK 1 841 7,7 2 1 3 

HORDALAND 1 341 5,6 2 1 3 

MØRE OG 
ROMSDAL 

649 2,7 1 1 2 

NORDLAND 1 576 6,5 2 1 3 

NORD-
TRØNDELAG 

1 128 4,7 2 1 3 

OPPLAND 756 3,1 1 1 2 

ROGALAND 1 292 5,4 2 1 3 

SOGN OG 
FJORDANE 

431 1,8 1 1 2 

SØR-TRØNDELAG 1 999 8,3 3 1 4 

TELEMARK 1 059 4,4 2 1 3 

TROMS 654 2,7 1 1 2 

VEST-AGDER 620 2,6 1 1 2 

VESTFOLD 1 068 4,4 2 1 3 

ØSTFOLD 1 796 7,5 2 1 3 

          24 064  100 34 18 52 
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Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger 
innenfor deres arbeidsområde og i saker som berører eliteutøverne jf § 7, § 15 og § 24 

a) Kontrollkomitéens medlemmer 
b) Valgkomitéens medlemmer 
c) Revisor 
d) De aktives representant. Representanten skal velges av og blant utøvere som er i 

forbundets treningsgrupper i det året forbundstinget finner sted. 
 
Generalsekretæren møter med tale- og forslagsrett på forbundstinget. Representant fra 
NIF har talerett på forbundstinget. 

 
3. Forslag 

 Forslag som ønskes behandlet på forbundstinget må være sendt styret senest 10 uker 
før tinget (fredag 29.desember 2017).  Forslag kan fremmes av forbundsstyret, 
orienteringskretser og idrettslag.  Fullstendig sakliste med forslag og andre 
saksdokumenter vil bli publisert på forbundets web-sider, og bli utsendt til kretser og lag 
minst 3 uker før tinget. 

 
4. Økonomi 
 Kretsene dekker selv sine kostnader til opphold.   
 
 Det praktiseres reiseutgiftsfordeling jf § 15 
 Ved forbundsstinget benyttes reiseutgiftsfordeling (ikke diett). Reisen beregnes fra fast 

reisested i kretsen, fastsatt av forbundsstyret. Reisen skal foretas på billigste reisemåte, 
med mindre forbundsstyret har gitt samtykke til annen reisemåte. 

 
 

Vennlig hilsen 
 
 
     
     
     
      

Astrid Waaler Kaas (s)  Lasse Arnesen 
President     Generalsekretær 

 
 

 


