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Til: 
Skiklubbene i Agder og Rogaland Skikrets     Arendal 20.04.2021 
Tillitsvalgte i Agder og Rogaland Skikrets 
 
INNKALLING TIL SKIKRETSTING 2021 
 
Agder og Rogaland Skikrets innkaller med dette til Skikretstinget 2021.  
 
Tid: onsdag 2. juni kl. 1800-2000 
Sted: digitalt møte via teams 
 
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 
 
Tingrepresentanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt skikretsen 
innen 21. mai 2021. Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, skal det velges kandidater/representanter fra 
begge kjønn, jfr. § 2-4 Kjønnsfordeling i NIF`s lov. 
 
Påmelding skikretstinget 2021 
Klikk her for skjema, oppgi også epost for Teams lenke, siste frist for påmelding er 25. mai 2021 ars@skiforbundet.no  
 
Innmelding av saker 
Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på tinget, må sende disse skriftlig pr. epost til ars@skiforbundet.no innen 5. 
mai. 
 
Dagsorden 
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 budsjett for Skikretsen.  
9) Foreta følgende valg:  
a) Leder og nestleder.  
b) 2 frittstående styremedlemmer samt lederne av grenkomiteene i skikretsen som inngår som styremedlemmer i 
hovedstyret.  
c) Skikretstinget gir skikretsstyret fullmakt til å oppnevne nestledere og medlemmer i grenkomiteene etter innstilling fra 
valgkomiteen/tinget.  
d) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere skikretsens regnskap.  

https://nskiforbund.sharepoint.com/:w:/s/kretser/ars/ER4jz8CwUYFNqX5RXpYqdd4BiJS1hYxnat9rYXJhAT7QjQ
mailto:ars@skiforbundet.no
mailto:ars@skiforbundet.no


 
 
e) Kontrollkomite med leder og medlem.  
f) Representanter til Skiting og Idrettskretsting eller gi skikretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.  
g) Valgkomité med leder og 3 medlemmer for neste skikretsting. 
 
Tingdokumenter:  
Tingdokumenter legges ut på kretsens hjemmeside senest 1 uke før tinget, i tillegg til å sendes ut til påmeldte 
representanter. Grenvise fagmøter vil denne gang ikke avholdes i etterkant av skikretstinget, disse møtene avholdes i tilfelle 
separat for hver gren på andre tidspunkt. 
 
 
Med hilsen 
På vegne av Agder og Rogaland Skikrets 
 
 
 
Pål Angell Bergh (sign.)  Petter Furseth  
Kretsleder   Adm. sjef 


