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Det ble ikke valgt valgkomite på forrige ting og derfor har undertegnede tatt seg av å sende ut info til
medlemmene av styret, samt å sende ut til klubbene. Det er kommet inn flere forslag. Setter opp de som
stiller til gjenvalg og de som er foreslått. Viser også til den nye lovnorm i forhold til oppgavene for
særkretsen og reglementet for kjønnsfordeling m.m. Det vil ikke bli fremsatt et konkret forslag på styret til
kretstinget så det vil bli opp til kretstinget å utføre valget i henhold til lovnormen som skal vedtas før valget.
Utdrag fra lovnormen som skal vedtas:
§3
Oppgaver
Særkretsen skal bl.a.:
a)
Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett.
b)
Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett. Bistå idrettskretsen i
spørsmål av felles interesse for flere idretter.
c)
Godkjenne idrettsarrangementer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste.
d)
Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer.
e)
Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med
størst mulig variasjon og omfang.
f)
Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg.
g)
Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og
idrettskrets.
§5

Kjønnsfordeling

(1)

Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, skal
begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer
skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges
mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av
kjønnsfordelingen.

(2)

Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen
én måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der nytt valg
foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre,
komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)

Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis ikke
mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

(4)

Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt
årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning.

(5)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det
skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det
organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter særkretstinget. Dispensasjon kan kun
gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.
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Dette skal velges på kretstinget: (hentet fra ny lovnorm som skal vedtas)
Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder.
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
c) To revisorer.
d) Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi særkretsstyret
fullmakt til å oppnevne representantene.
e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste særkretsting.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til særkretsstyret bør
velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg
avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Vi kan ta et valg under behandlingen av lovnormen og bestemme at vi skal ha flere i styret enn 3
styremedlemmer. Vi bør tilstrebe oss å ha en god kjønnsfordeling i styret. Skal sjekke ut i forhold til
revisorer og ny valgkomite. Har forslag på leder av ny valgkomite, John Arne Jakobsen, Vågan BK
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