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Innkalling til skikretsting 2015 Agder og Rogaland Skikrets 
 

Skiklubbene i Agder og Rogaland ønskes velkommen til skikretstinget 2015  
 

Tid:  Lørdag 9. mai 2015 kl. 1300-1730 – tingmiddag kl. 1930 etterfulgt av sosialt samvær. 
 

Sted: Jæren Hotell, Bryne  – tingmiddag etter tingforhandlingene. Overnatting – se påmeldingskjema under. 
   http://jarenhotel.no/  

Påmelding: Vennligst benytt vedlagte påmeldingsskjema ved påmelding. Frist for påmelding 27. april 2015  
 Husk kryss av for følgende på vedlagte påmeldingsskjema:  
Kun skitinget, skitinget og tingmiddag, skiting, tingmiddag og overnatting. 
Pris overnatting 650,- enkeltrom og 895,- for dobbeltrom - hotellregning gjøres opp av den enkelte klubb ved avreise. Pris tingmiddag 
435,- betales av den enkelte klubb. Møterom med kaffe/te/frukt, wienerbrød samt drikke til middag betales av skikretsen. 
 
Saker som ønskes behandlet:  

Forslag til saker som ønskes behandlet på tinget må sendes skriftlig og må være Skikretsens styre i hende  
senest 27. april 2015.  

 
§ 9 Representasjon på skikretstinget 

  
På skikretstinget møter med stemmerett: 

  a.       Skikretsens styre. 
  b.       Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:  
  

På bakgrunn av siste års innrapporterte tall i idrettsregistreringen kan klubbene i Agder og Rogaland skikrets møte med følgende: 
  

1-50  medlemmer  1 representant 
51-100  medlemmer 2 representanter 
over 100 medlemmer 3 representanter 
 
NB!!! Husk kjønnsfordelingen – ifølge NIF’s og NSF lover skal begge kjønn være representert ved 2 eller flere representanter. 

 
Det er anledning til å stille med observatør i tillegg til ordinær representant/er. 

 
Sakslisten med forslag sendes ut en uke før til tingdelegatene. Saker som skal behandles på 
Skikretstinget ifølge NSF lov: 

 
Skikretstinget skal: 

 Godkjenne de fremmøtte representantene. 

 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 

 Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

 Behandle beretninger 

 Behandle regnskap for skikretsen i revidert stand, for 2013 og 2014. 

 Behandle innkomne forslag og saker. 

 Fastsette kontingent 

 Behandle budsjett for skikretsen  

 Behandle handlingsplan for skikretsen som del av gjennomføringen av NSFs strategiplan 

 Foreta valg – forslag fra valgkomiteen vedlegges sakspapirene  
 

Med hilsen 
På vegne av Agder og Rogaland Skikrets 

 
 

Pål Angell Bergh  (sign.)  Petter Furseth  
Kretsleder   Adm. sjef 

http://jarenhotel.no/

