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INNKALLING TIL SKIKRETSTING 2021 
PÅMELDING - FULLMAKTSSKJEMA - FORELØPIG SAKLISTE 

 
Nord-Trøndelag Skikrets avholder sitt skikretsting digitalt i 2021. 

TORSDAG 27. mai 2021 – digitalt via Teams kl. 1830. 

REPRESENTASJON: 
 
Følgende har møte-, tale-, forslag- og stemmerett: 
* skikretsstyret 
* lagsrepresentanter tilhørende NTS. 
 
LAGSREPRESENTASJON: 
 
Lag med medlemstall inntil 50 medlemmer, 1 representant. 
Lag med medlemstall fra 51-100 medlemmer, 2 representanter.  
Lag med medlemstall over 100 medlemmer, 3 representanter. 
 
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på medlemsmøte med 
dette valg på kunngjort saksliste. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold 
kjønnsfordelingen, dog slik at det skal være minst to personer av hvert kjønn der det velges eller 
oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn 
være representert.  
 
Lag som ikke har oppfylt sine forpliktelser til skikretsen har ikke tale-, forslag- og 
stemmerett. 
 
Følgende har møte-, tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor deres arbeidsområde: 
 
* Medlemmer av tekniske komiteer       
* Valgkomite 
* Revisor 
* Kontrollkomite 
* Styret i dommerutvalget 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
FORSLAG TIL TINGET:  
 
Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på tinget, må sende disse inn skriftlig til Nord-
Trøndelag Skikrets senest torsdag 13. mai. 
  
PÅMELDING 
 
Klikk her for påmelding til Skikretstinget, siste frist tirsdag 18. mai. 
 
I tillegg må klubben sende inn et signert fullmaktsskjema til kretskontoret, pr. post eller e-post, se 
eget vedlegg, senest 18. mai. 
  
 
FORELØPIG SAKLISTE 
 
* Årsberetning styret og komiteer 2019- 2021  
* Regnskap for NTS 2019 og 2020 
* Forslag til kontingenter og avgifter   
* NTS Handlingsplan som del av NSF Skipolitisk dokument  
* NTS Anleggsplan for 2019-2023 
* Innkomne forslag 
* Rammebudsjett 2022 og 2023 
* Valgkomiteens forslag 
 
 
TINGDOKUMENTER  
 
Legges ut på skikretsens hjemmeside senest 1 uke før kretstinget avholdes, i tillegg sendes 
dokumentene til påmeldte representanter. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
NORD-TRØNDELAG SKIKRETS 
     
Siv Jørgensen (sign.)               Bjørn Bruvoll  
Leder                 Adm.sjef 
 

 
 
 
 
 
  

https://response.questback.com/norgesskiforbund/0bzkocwrzi
https://response.questback.com/norgesskiforbund/umxxqqmboy

