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PROGRAM FOR EKSTRAORDINÆRT SKIKRETSTING 
 Campus Steinkjer, Steinkjerhallen, Steinkjer 

Torsdag 16. november 2017 kl. 1830 

   
  

KL. 17.30-18.30 Registrering – kaffe m.m.  
 KL. 18.30  Velkommen – åpning av tinget 
    Tingforhandlinger 

 
 
 

 
 
 
Ref. NTSs lov § 18 Ekstraordinært Skikretsting. Det ekstraordinære tinget skal: 
 
  
SAK 1  Godkjenne de fremmøtte representantene  

 

SAK 2  Godkjenne den oppsatte sakliste og forretningsorden 
 

SAK 3  Velge dirigent og sekretær samt 2 representanter til å 
underskrive protokollen 

 
SAK 4  Behandle innkomne forslag og saker   
   

                                                     
   
   --------------------------------------------------- 
   
    
  

Sakenes behandling: 
 
 
 

SAK 1  GODKJENNNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTENE 
 
  Representasjon i.h.t NTSs lov § 14-2. Representantliste er vedlagt 

saklista.  
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SAK 2  GODKJENNE DEN OPPSATTE SAKLISTE OG 
FORRETNINGSORDEN 

 
   

a) Sakliste 
 

Det ekstraordinære skikretstinget er innkalt av skikretsstyret med 
minst 14 dagers varsel. 
 
Saker som skal behandles på det ekstraordinære tinget er satt opp i 
saklista under sak 4. 
 
Saklista er satt opp i.h.t. NTSs lov § 18-5 og utsendt med vedlegg 
sammen med innkallingen minst 14 dager før tinget. 
 
Saker som ikke står oppført på saklista kan ikke tas opp til behandling.  

 

 

 

b) Forretningsorden 
 

 

Følgende forretningsorden er fastsatt som veiledende for NSF`s ting: 
 
 

a) Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er) 
 
 

b) Ingen representanter gis anledning til ordet mer enn 2 ganger i samme 
sak. Med unntakelse av innledningsforedraget, og for den hvis forslag 
står i saklisten, settes taletiden til 5 minutter første gang og 3 minutter 
andre gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, 
har 1 minutts taletid. 

 
 

c) Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være undertegnet 
med forslagstillers navn. Forslag må fremmes før strek er satt. 

 
 Andre forslag som ikke er ført opp på saklisten, kan ikke behandles  

 
 

d) Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer og med de 
unntakelser loven fastsetter. 

 
 

e) Forslag og vedtak føres inn i tingprotokollen med antall avgitte 
stemmer for og imot. 

 
 

Tingprotokollen godkjennes ved at to tingrepresentanter, valgt av tinget 
til å underskrive protokollen 
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SAK 3  VELGE DIRIGENT OG SEKRETÆR SAMT 2 
REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 

 

Skikretstyrets innstilling: 
 

a) Dirigent:   Fremmes på tinget 
b) Sekretær: Fremmes på tinget 
c) Representanter til å underskrive protokollen: Fremmes på 

tinget. 
 
 

 
 
SAK  4  BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 

 

  Skikretsstyret fremmer følgende forslag: 
 

a) HVORDAN SKAL NORD-TRØNDELAG SKIKRETS 
FORHOLDE SEG TIL FORSLAGET OM SAMMENSLÅING AV 
NORD- OG SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS. 

 
  

Bakgrunnen for forslaget om sammenslåing av Nord- og Sør- 
Trøndelag Idrettskrets 

  

• Regionaliseringsprosessen er i full gang i offentlig-, statlig- og 
kommunalsektor. 

 
Tingvedtak fattet på kretstinget i Nord-Trøndelag Idrettskrets i april 
2016. Vedtaket lyder slik: 
 

- Et eventuelt vedtak om fylkessammenslåing på fylkestingene i Sør og 

Nord-Trøndelag utløser behov for at idrettskretsene utreder fremtidig 

regional organisering av idretten i de to fylkene. 

- Utredningen gjennomføres i løpet av 2016 og 2017 og saken legges fram 

for tinget i 2018. 

- Rammene for utredningen fastsettes av Idrettskretsstyret i samarbeid 

med Sør-Trøndelag Idrettskrets. Forslaget fra fotballkretsen oversendes 

styret i idrettskretsen som innspill i prosessen. 

- Idrettskretsstyrets forslag fikk 43 stemmer og fotballkretsens forslag 

fikk 3 stemmer. 

 

• I Trøndelag vedtok som kjent fylkestingene både i Sør og Nord i april 
2016 at Trøndelag blir et fylke fra 1.1.2018. Dette fører til at mange 
organisasjoner nå også er i sammenslåingsprosesser.  

 

• Idrettskretsene i Trøndelag har i løpet av 2017 hatt en prosess om en 
«Utredning av ny modell for regional organisering av idretten» i en ny 
og større Trøndelagsregion.  
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• Denne prosessen har medført til at Nord-Trøndelag Idrettskrets 
innkaller til ekstraordinært Ting 26. november 2017. 

 

• Det ekstraordinære Tinget skal behandle en utredning om 
sammenslåing av idrettskretsene og studieforbundene i Nord- og Sør-
Trøndelag med bakgrunn i vedtaket i sak 5c på Idrettskretstinget 2016 
samt tilhørende relevante saker. 

 
På bakgrunn av tingvedtaket vedtok styret i Nord-Trøndelag 
Idrettskrets følgende mandat til utredningsgruppen - (vedlegg- NTIK 
sak 38)  
 
Utredningen finnes på hjemmesidene til Nord-Trøndelag Idrettskrets 
og link på skikretsens hjemmeside. 
 
Styret i Nord-Trøndelag Skikrets finner ikke at denne utredningen 
svarer opp mandatet gitt av styret i Nord-Trøndelag Idrettskrets på 
følgende punkter: 
Pkt.1d  Alle kulepunkter 
Pkt. 2  1. kulepunkt, 2. kulepunkt, 6. kulepunkt og 7. kulepunkt 
Pkt. 3a  Alle kulepunkt 
Pkt. 3b Alle kulepunkt 
Pkt. 3c  Alle kulepunkt 

 
 
 
  Skikretsstyrets innstilling: 
 

• Styret i Nord-Trøndelag Skikrets anbefaler at vår delegasjon på det 
ekstraordinære tinget i Nord-Trøndelag Idrettskrets fremsetter 
følgende forslag: 
 

• Det fremlagte forslag med vedlegg kan ikke støttes med følgende 
begrunnelse 

▪ Det følger ikke opp kretstingets vedtak om beslutning på det  
 ordinære tinget i 2018 

▪ Det mangler vurdering av fordeler og ulemper med den 
 framtidige organisasjonen 

▪ Det mangler en beskrivelse av hvordan det frivillige arbeidet, 
og de ansatte skal organiseres 

▪ Det gir ikke uttrykk for at dette er en forbedring. 
 

• Utredningen fortsetter fram mot det ordinære tinget for Nord- 
Trøndelag Idrettskrets våren 2018. Utredningen må gi svar i.h.t. det 
gitte mandat. 

 

• Styret i Nord Trøndelag Skikrets får fullmakt til å velge 
representanter til Nord Trøndelag Idrettskrets ekstraordinære ting 
den 26. november 2017 i.h.t skikretsens tingvedtak i sak 14 av 18. mai 
2017. 
 

 
 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/nord-trondelag-idrettskrets/nyheter/ekstraordinart-idrettskretsting-2017/


                                                    Nord-Trøndelag Skikrets – Ekstraordinært Skikretsting 16.11.17                                    Side 5 
                                                      

 
 
 

b) ETABLERING AV UTREDNINGSGRUPPE FOR FREMTIDIG 

  ORGANISERING AV NTS 

 
  

Skikretsstyret fremmer følgende forslag: 
   

• Hvis det ekstraordinære Tinget vedtar ny felles Idrettskrets for 
Trøndelag, vil dette sannsynligvis øke fokus for at prosesser om 
organisatoriske og/eller strukturelle endringer i særidrettene presses 
frem.  

 

• På Norges skiforbund sitt Skiting i mai 2016 ble følgende vedtak fattet i 
forhold til å styrke organisasjonen ved å se på leddet mellom forbund og 
klubb, dagens kretser:  
 
«Norges skiforbund v/skistyret, nedsetter et bredt sammensatt utvalg 
på 6 personer, for å vurdere hvordan vi kan opprette en struktur som 
styrker organiseringen av leddet mellom forbund og klubb, dagens 
skikretser, for å sikre den beste utnyttelsen av dagens og fremtidens 
ressurser.» 
 

• Utvalget skal være sammensatt med 1 representant fra skistyret, 2 
representanter fra skikretsene, 2 representanter fra 
fellesadministrasjonen og en eksternt valgt representant. Utvalget 
skal avgi sin innstilling til skistyre innen vårmøtet 2017. 

 

• Utvalget har ikke pr i dag levert sin innstilling, men det er ventet at det 
fremlegges en innstilling for Skistyret, og at denne innstillingen vil 
danne grunnlag for en eventuell sak på Skitinget mai 2018. 

 

• Hvis disse prosessene viser at organisatoriske og/eller strukturelle 
endringer blir en realitet, hvilket er reelt, må fordeler og ulemper ved 
ulike løsninger vurderes. Samtidig må det vurderes hvordan eventuelle 
ulemper kan reduseres, hvis det skulle bli valgt en løsning som 
medfører ulemper for våre klubber.  

 

• Styret i Nord-Trøndelag Skikrets ønsker å være proaktiv, og føre en 
organisatorisk god og åpen prosess, med informasjon gjennom være 
faste møteplasser og ekstra ved behov, med mulighet for medvirkning 
og påvirkning fra våre klubber og medlemmer, og ønsker derfor å 
etablere en utredningsgruppe for å gi oss en utredning som kan ligge til 
grunn for eventuelle valg i kommende ting, det være seg; Skikrets-
ting/Idrettskretsting/Forbundsting. 

 
   
  Skikretsstyrets innstilling: 
 

• Det opprettes en utredningsgruppe som skal vurdere fordeler og 
ulemper ved eventuelle organisatoriske og/strukturelle endringer for 
skikretsen. 



                                                    Nord-Trøndelag Skikrets – Ekstraordinært Skikretsting 16.11.17                                    Side 6 
                                                      

 

• Leder for utredningsgruppen hentes eksternt. 
 

• Utredningsgruppen skal bestå av 4-6 personer, begge kjønn 
representert, og med geografisk representasjon fra «bygd og by» 

 

• Styrets forslag på sammensetning av utredningsgruppe: 
Leder: Steinar Gran, NORD Universitet 
Medlemmer; Bente Estil, Lierne IL, Stein Erik Granli, Grong IL, 
(Styremedlem NTS), Pål Anders Dahl, Steinkjer Skiklubb og Ann 
Kristin Hoås, Lånke IL 
 

• Styret gis fullmakt til å utarbeide mandat for utredningsgruppen. 
 

• Delrapport fra utredningsgruppen fremlegges på vårmøte i skikretsen 
2018.  

 
                                                                          
   
 
 


