Møre og Romsdal Skytterkrets
v/Helge Kristiansen
Øyavegen 6
6600 SUNNDALSØRA
Org.nr.: 980 523 624

Til
Klubber og lag tilsluttet Møre og
Romsdal Skytterkrets
Norges Skytterforbund
Møre og Romsdal Idrettskrets
Styremedlemmene i skytterkretsen
Varamedlemmene til styret
Kontrollkomité
Deres ref.:

Vår ref.:

Dato

2. januar 2019

ÅRSTING 2019
Det innkalles med dette til årsting i Møre og Romsdal Skytterkrets.
Sted: Idrettskretsens møterom, Stadionbygget, Idrettsvegen 2, Molde
(inngang på østsiden av tribunen, ikke Skytterhallen)
Tid: Lørdag 9. februar 2019 kl. 12:00 (styret med varamenn og kontrollkomiteen møter kl.
11:00)
Forslag og saker som ønskes behandlet på tinget, må være innkommet til Skytterkretsen innen
25. januar 2019. Sakliste vil bli utsendt senest en uke før tinget.
Forslag på nye medlemmer til styret kan gis til et av medlemmene i valgkomiteen: Jon Arne
Brekken, Sunndal Pk, Bjørn Egil Larsen, Vestnes Pk eller Olaf Isaksen, Kristiansund Pk.
Representasjonen på årstinget er lovfestet slik:
Lag med inntil 25 medlemmer:
1 representant
Lag med 26-50 medlemmer:
2 representanter
Lag med 51 og flere medlemmer: 3 representanter
Merk at fullmaktsskjema for klubbenes utsendinger skal sendes skytterkretsen senest en
uke før tinget. En gjør oppmerksom på at delegasjonene skal være sammensatt i henhold til
NIFs lov § 2-4 (kjønnsmessig balanse).
Helge Kristiansen (sign)
leder

Fullmaktsskjema
(Skal innsendes til skytterkretsen innen en uke før årstinget, jf. kretsloven § 14 fjerde ledd)

For vår klubb/lag ....................................................................................................
er følgende representant(er) valgt på klubbens årsmøte, eller oppnevnt av
klubbens styre etter fullmakt fra årsmøtet, til å møte som utsendinger til
årstinget i Møre og Romsdal Skytterkrets den 9. februar 2019.

1) ..............................................................................................................................

2) ..............................................................................................................................

3) ..............................................................................................................................

Representasjon etter § 14 første ledd bokstav b) i kretsens lov:
Lag med inntil 25 medlemmer:
1 representant
Lag med 26 - 50 medlemmer:
2 representanter
Lag med 51 eller flere medlemmer: 3 representanter

Delegasjonene skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4
(kjønnsmessig balanse).

.................................................................................................................................
Sted, dato underskrift av leder i laget
For å spare miljøet og redusere kopieringskostnader anmodes det om at
tilsendte årsberetningshefter medbringes.

