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TIL: 

SKIKLUBBENE I BUSKERUD SKIKRETS 
TILLITSVALGTE I BUSKERUD SKIKRETS 

       
          Drammen, 08.04.2019 
 

INNKALLING TIL SKIKRETSTING/VÅRMØTER 2019 
 
Buskerud Skikrets innkaller med dette til Skikretsting samt vårmøter langrenn, alpint samt hopp/kombinert. 
Møtekvelden vil starte med tingdelen og deretter kjøres grenvise vårmøter for langrenn, alpint og 
hopp/kombinert. 
 

 TID:  onsdag 8. mai kl. 18.00  
 STED:  Sole Gjestegård, Noresund 

 
På skikretstinget møter med stemmerett: 
a.       Skikretsens styre inkl. grenkomitelederne 
b.       Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:  

• -  For medlemstall til og med 50:   1 representant 

• -  For medlemstall fra 51 til og med 100:  2 representanter 

• -  For medlemstall over 100:   3 representanter 
  
Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens 
arbeidsområde, kan følgende møte:  

• Medlemmer i de faglige utvalg/komiteer   

• Kontrollkomiteens medlemmer  

• Valgkomiteens medlemmer  

• Revisor 
 

FULLMAKTER: 
NB! Det er forhåndspåmelding til Skikretstinget på denne link  innen 1. mai. 

Tingrepresentanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og 
meldt skikretsen senest en uke før tinget. 
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, skal det velges kandidater/representanter fra 
begge kjønn, jfr. § 2-4 Kjønnsfordeling i NIF`s lov. 
NB! Det er ikke forhåndspåmelding til vårmøtene i grenene. 
 

DAGSORDEN 
- Registrering av tingdelegater/servering rundstykker fra kl. 17.30.          
- Utdeling av utmerkelser. 
- Hilsen/presentasjon fra Norges Skiforbund v/styremedlem Erik Bruun. 
- Presentasjon fra Olympiatoppen Sørøst v/Jorunn Horgen 
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1) Godkjenne de fremmøtte representantene.  
2) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.  
3) Velge dirigent(er), referent/sekretær(er), samt to representanter til å underskrive protokollen.  
4) Behandle beretning.  
5) Behandle regnskap for Skikretsen i revidert stand.  
6) Behandle innkomne forslag og saker. 
7) Fastsette kontingent.  
8) Behandle handlingsplan for skikretsen som del av gjennomføringen av NSFs skipolitiske 
dokument. 
9) Behandle budsjett for Skikretsen. 
10) Foreta følgende valg:  

a) Leder og nestleder.  
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer  
c) Lederne av fagkomiteene i skikretsen.  
d) Nestleder og medlemmer av fagkomiteene i skikretsen, alternativt at skikretstinget gir 
skikretsstyret fullmakt til å oppnevne disse.  
e) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere skikretsens regnskap.  
f) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.  
g) Representanter til Skiting og Idrettskretsting eller gi skikretsstyret fullmakt til å oppnevne 
representantene.  
h) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste skikretsting.  

 
 
Forslag fra klubbene som ønskes behandlet på tinget, må være skikretskontoret i hende senest 24. april 
2019. 
 
Tingdokumenter sendes påmeldte og lagenes adresser pr. E-post samt legges ut på skikretsens hjemmeside 
ca. 1 uke før tinget. Tingdokumenter må medbringes til tinget. 
 

Etter tingdelen vil det være separate vårmøter for langrenn, alpint og hopp/kombinert på 

Sole med start ca. kl. 19.30. 
Det er ikke forhåndspåmelding til vårmøtene, men det vil være naturlig for klubbene å samkjøre 
tingrepresentanter og vårmøtedeltakere. 
 
 
 
 
VEL MØTT TIL SKIKRETSTING OG VÅRMØTER! 
 
 
Med vennlig hilsen 
BUSKERUD SKIKRETS      BUSKERUD SKIKRETS 
 
Steinar Berthelsen  (sign.)     Liv Høgli (sign.) 
leder        administrasjonssjef 
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