
 Kretstinget 2020 
 

 

 

 

Beslutningssak: Valg av utsending til kretsting Nordland Idrettskrets og Idrettens 

Studieforbund lørdag 25.april 2020 Scandic Hotell Bodø 

Forslag til vedtak: 

Kretstinget velger ………. som representant til kretsting NIF/ISF 

Bakgrunn 
 Representasjonsrett:  

På Idrettskretstinget kan iflg Nordland idrettskrets sin lov § 13 følgende møte med stemmerett:  

 Styret i idrettskretsen.  

 Styrelederne i særkretsene.  

 Styrelederne i idrettsrådene.  

 Inntil 12 representanter fra bedriftsidretten.  

 Representanter fra idrettslagene etter følgende skala  

 

Lag med mer enn 500 medlemmer 3 representanter  

Lag med mellom 250 og 500 medlemmer 2 representanter  

Lag med færre enn 250 medlemmer 1 representant  

Dersom lederen i særkrets/idrettsråd er forhindret fra å delta, møter nestleder eller annet 

styremedlem.  

Hvis noen av lagene er i tvil om hvor mange representanter man er berettiget 

 

 

Ole Petter Rundhaug 

NOOK Leder 

 

 INNKALLING KRETSTING NORDLAND IDRETTSKRETS  
Tid: LØRDAG 25. APRIL 2020  

 

Sted: SCANDIC HAVET HOTELL  

Tingforhandlingene starter lørdag kl 10.00 og avsluttes kl 13.00. I tidsrommet 09.00 – 10.00 vil 

det bli åpent seminar der sakene som skal opp på kretstinget blir presentert og diskutert. Kl. 14.00 

– 17.00 blir det fagseminar med tema innenfor anlegg og barn/ungdom.  

 

 

Vi legger opp til fellesidrettslige kurs på søndagen, frem til klokken 13.  

Informasjon om representasjonsrett, kjønnsfordeling, reise og innkvartering, høringsdokumenter, 

forslag til kandidater til verv, påmelding kretstinget og kurs se vår hjemmeside.  

 



Saker som dere ønsker å ta opp på idrettskretstinget  

Hvis dere har saker som dere mener bør behandles på idrettskretstinget ber vi dere melde dem inn 

til administrasjonen innen 25. februar. Send sakene pr epost til nordland@idrettsforbundet.no  

 

Praktisk  

Fullstendig sakliste med plandokumenter og valgkomiteens innstilling vil være tilgjengelig på 

idrettskretsens hjemmeside 25. mars.  

 

Idrettslag må sende inn fullmaktsskjema som dere finner HER: Påmelding og fullmaktsskjema 

må være idrettskretsen i hende innen 1. april. Det er tilstrekkelig å sende inn bilde av utfylt 

skjema.  

 

På vegne av idrettskretsstyret ønsker vi vel møtt til ting i Nordland idrettskrets.  

 

Reinert Aarseth/s          Kristin Setså  
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