
 

 

 
Hordaland orienteringskrets (HOK) 

Innkalling kretsting 2019 

 
Tid: Mandag 11.februar kl. 18.00 
Sted: Idrettens hus i Bergen (Brann Stadion, inngang fra tribunen mot vest) 

Saksliste: 
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.  
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.  
3. Velge dirigent(er), referent(er), redaksjonskomite, samt to representanter til å underskrive protokollen.  
4. Behandle beretning for HOK.  
5. Behandle regnskap for HOK i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker.  
7. Fastsette kontingent og avgifter.  
8. Behandle budsjett for HOK.  
9. Foreta følgende valg:  

a) Nestleder 
b) Styremedlemmer og varamedlemmer 
c) To revisorer og to vararevisorer 
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste kretsting 

 
Saker som ønskes behandlet på tinget, må være kretsstyret i hende innen søndag 27.januar. Forslagene 
bes sendt på e-post til valentina.dimitrova@ymail.com 
 
Årsberetning, innkomne forslag, regnskap og forslag til budsjett vil bli sendt ut på e-post og lagt ut på hjemmesiden til 
kretsen innen 04.februar. 
Link til kretsen lover og regler: http://orientering.no/kretser/hordaland/kretsen/lover-og-regler/ 
 
På kretstinget møter med stemmerett: 

- Kretsstyret. (5)  
- Representanter fra idrettslagene etter følgende skala: 

For medlemstall til og med 50:   1 representant 
For medlemstall til og med 100:  2 representanter 
For medlemstall over 100:  3 representanter 

Medlemstallet baserer seg på tall pr. siste idrettsregistrering knyttet til NOF før innkalling sendes ut. Lag uten 
idrettsregistrering knyttet til NOF har 1 representant. 
 
For lag utenfor Bergensregionen gir kretsen reisestønad (150,- i egenandel) 
Stemmeberettigete representanter fra idrettslagene må være valgt/oppnevnt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av 
gruppe/lagsstyret etter fullmakt. 
Kjønnsfordeling, de lag med 2 eller 3 representanter, her skal begge kjønn være representert. 
 
Videre møter uten stemmerett: 

- Regionskontaktene (3) 
- Kartutvalgets leder, evt. nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte 
- Valgkomiteens medlemmer 
- Revisorer 

 
Velkommen til kretsting 2019 
Valentina Dimitrova (s) 
Kretsleder 
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