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Til: 
Skiklubbene i Agder og Rogaland Skikrets 
Tillitsvalgte i Agder og Rogaland Skikrets 
 
INNKALLING TIL SKIKRETSTING/FAGMØTER 20. MAI 2017 
 
Agder og Rogaland Skikrets innkaller med dette til Skikretstinget etterfulgt av grenvise fagmøter. Dagen vil starte med 
tingdelen og deretter kjøres grenvise fagmøter for langrenn, alpint og hopp/freeski. Selve tingforhandlingene regner vi med 
å kjøre relativt raskt slik at fokuset blir størst rundt grenene. Ved siden av sesonginformasjoner, vil størstedelen av 
fagmøtene være preget av skiforbundets utviklingsmodell der klubben og utøveren står i fokus. Sentrale personer fra 
Skiforbundet vil komme å kjøre prosessen til det beste for skiidretten i Agder og Rogaland. 
 
Kjøreplan skikretstinget 2017 Revsnes hotell Byglandsfjord 
 
1100 Oppstart Skikretstinget 
 
Velkommen fra kretsleder 
Velkommen til idrettsbygda Evje v/ordfører  
Velkomsthilsen fra Skiforbundet 
 
1130 Tingforhandlingene starter 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Valg av: 
Dirigent 
2 sekretærer 
2 til å underskrive protokollen 
Opprop og godkjenning av representantene 
Beretning fra hovedstyret 
Beretning fra komiteene 
Alpint 
Hopp   
Langrenn    
Freestyle 
Regnskap for perioden  
Valg av revisor 
Kretskontingent 2017 og 2018 
Budsjett 2017  
Innkomne forslag 
Skikretsens handlingsplan (forslag utarbeides av styret ifølge SUM og skipolitisk dokument) 
Agder og Rogaland Skikrets lov (felles lovnorm for alle skikretser utifra NSF lovverk) 
Valg 2017-2019 
Avslutning 
 
1330 Felles lunsj – buffet med dessert 
 
1430 Oppstart fagmøter 
Alpint 
Langrenn 
Hopp og freeski felles? 
 
1730 Hjemreise 



 
 
Muligheter for overnatting for de som kommer langveis fra 
 
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 
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. 
 
Med hilsen 
På vegne av Agder og Rogaland Skikrets 
 
 
 
Pål Angell Bergh  (sign.)  Petter Furseth  
Kretsleder   Adm. sjef 


