Innkalling til Østfold skytterkrets
84. ordinære Kretsting 2020
Østfold skytterkrets skal arrangere sitt 84. ordinære kretsting på
Klubbhuset til Sarpsborg Skytterlag på Bjørnland, Onsdag 10. Juni 2020 kl. 19.00
Adressen er: Bjørnland, Ødegårdveien 2, 1708 Sarpsborg
Innkomne forslag må være styre i hende senest 3 uker før tinget dvs 20.05.2020
Dette pga. at styret skal kunne rekke å behandle eventuelle innkommende forslag.
Som foregående år sendes ikke beretninger for 2019 og øvrige saksdokumenter ut pr post grunnet store
kostnader ved porto. Grunnet korona-tiltak vil vi heller ikke dele ut saksdokumenter ved fremmøte.
Beretning for 2019 og øvrige ting papirer, som saksliste, regnskap, og eventuelle forslag og budsjettforslag,
fullmaktsskjema etc vil bli lagt ut på kretsens hjemmeside og kan lastes ned derfra. Gå inn på www.skyting.no
eller følg linken:
http://www.skyting.no/organisasjon/klubber-og-kretser/kretser/ostfold-skytterkrets/kretsting/
Der vil alle dokumenter være tilgjengelige senest fra 30.05.2020. De som ønsker papirene sendt pr post eller
epost kan sende en henvendelse til anders.dingstad@gmail.com
Det presiseres at bestemmelsene i NIFs lov § 2-4 omhandlende kjønnsfordeling, skal følges. Dette innebærer
konkret at klubber/lag som stiller med 2 representanter, må velge en fra hvert kjønn(1+1). Videre at
klubber/lag som stiller med 3 representanter, må velge minst 1 person fra hvert kjønn(2+1) og klubber/lag som
stiller med 4 representanter må stille med 2 av hvert kjønn(2+2). Osv.
NB!! Klubbene kan møte med antall representanter i henhold til medlemstall hentet fra siste samordnet
rapportering fra Norges Idrettsforbund :
Under 25 medlemmer: 1 rep (1)
Inntil 50 medlemmer: 2 rep (1+1)
Over 50 medlemmer: 3 rep (2+1)
Over 100 medlemmer: 4 rep (2+2)
Over 200 medlemmer: 5 rep (3+2)
Hvis noen er usikre på hvor mange registrerte medlemmer klubben har, så ta kontakt med oss eller forbundet
(NSF) for å få avklart dette.
Grunnet korona-tiltak MÅ vi ha forhåndspåmelding til kretstinget, med opplysninger om navn, adresse og
telefonnummer til alle deltagere. Dette må fylles ut på vedlagte fullmaktsskjema og returneres på e-post til
anders.dingstad@gmail.com senest innen 3. Juni. Grunnet max 50 deltagere på tinget, kan det bli nødvendig å
begrense /fordele hvor mange som kan komme fra hver klubb, men normalt sett har vi pleid å være under
dette antallet. NB! Påmelding ved oppmøte vil ikke bli godkjent !
Det vil dessverre heller ikke bli servering av noe slag på kretstinget, men vi oppfordrer deltagerne til å
medbringe eget drikke o.l. Ta gjerne med egen kulepenn også for eventuelle skriftlige avstemninger.
For øvrig vil vi passe på, og oppfordre alle til å holde god avstand, 1-2 meter, ikke samle seg i grupper, bruke
antibac (vil bli tilgjengelig), og selvsagt holde seg hjemme hvis man føler seg dårlig.
Alle deltagere (som ikke er i samme familie) oppfordres til å sitte med 1-2 meters avstand rundt bordene i
salen. Det er et stort lokale, så det skulle være god plass til dette.
Arrangøransvarlig vil være Anders Dingstad, mob.: 915 46 522
Vi ønsker velkommen til tinget 10. Juni 2020 kl. 19.00.
Styret i Østfold skytterkrets

