
 
 

 

Skikretsting 2017 

Oppland Skikrets 
torsdag 4. mai kl. 18.00 

 

 

 

 

Innkalling 

Skikretsstyret kaller med dette inn til Skikretsting, jf. Lov for Oppland Skikrets, § 9. 

 Sted: Honne Konferansesenter, Biri 

 Tid:    Torsdag 4. mai kl. 18.00 

 

 

Rammeprogram 
 

 Kl. 17.00 Utdeling av plaketter og fat til utøvere for sesongen 2016-17 

 Kl. 18.00 Tingforhandlinger 

 Kl. 20.30 Tingmiddag (for de som ønsker) 

 
Representasjon 

På skikretstinget møter med stemmerett, ihht. Lov for Oppland skikrets, § 10: 

a) Skikretsens styre 

b) Representanter fra lagene etter følgende skala: 

 Klubber med medlemstall inntil 100 2 representanter 

 Klubber med medlemstall fra 101  3 representanter 

Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt at styret etter fullmakt fra 

årsmøtet og meldt skikretsen senest onsdag 26. april på eget fullmaktsskjema. Alle representanter må 

være påført skjemaet. 
 

Det er mulig å stille med observatører i tillegg til ordinære representanter. 

 

 

NB! Kjønnsfordeling 

På skikretstinget skal det være representanter av begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i 

skikretsen skal være retningsgivende for sammensetningen. For klubber som sender 2 eller 3 

representanter, skal begge kjønn være representert, jf. NIFs lov § 2-4. 

 

http://www.honne.no/
https://www.skiforbundet.no/globalassets/krets---medier/oppland/1-styret/skikretsting/ting-2017/osk_kretsting-2017_fullmaktskjema.pdf


 

 

 

Innmelding av saker 

Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på tinget, må sende disse inn skriftlig til Oppland 

Skikrets senest torsdag 20. april. 

 

Sakliste 

Fullstendig sakliste med vedlegg legges ut på kretsens hjemmeside senest 1 uke før tinget, i tillegg til å 

sendes ut til påmeldte representanter. 

 

Økonomi 

Skikretsen spanderer deltakelse på selve tinget og påfølgende tingmiddag, ekskl. drikkevarer. 

Klubbene dekker selv reisekostnader. 

 

Påmelding 
KLIKK HER for påmelding til Skikretstinget og/eller Vårmøtene, siste frist mandag 24. april. 

 

I tillegg må klubben sende inn et signert fullmaktsskjema til kretskontoret, pr. post eller e-post, se 

eget vedlegg, siste frist onsdag 26. april. 

 

 

 

 

Med hilsen 

OPPLAND SKIKRETS 

 

 

 

Marit Roland Udnæs /sign/     Ellie Lein /sign/ 

kretsleder       administrasjonssjef 

 

 

 

Vedlegg 

Fullmaktsskjema 

 

https://response.questback.com/norgesskiforbund/skikretingoppland2017
https://www.skiforbundet.no/globalassets/krets---medier/oppland/1-styret/skikretsting/ting-2017/osk_kretsting-2017_fullmaktskjema.pdf

