
Til alle lag i Hordaland Skytterkrets       Bergen, 03.02.2022 

 

 

INNKALLING TIL KRETSTING 
 

 

Hordaland Skytterkrets kaller herved inn til kretsting søndag 03. april 2022 kl. 13:00 i 

Åsane/Hordviks lokaler i Jonahola. 

 

Lagene kan stille med følgende antall representanter i forhold til medlemstall: 1 til 25 

medlemmer, 1 representant. Opp til 50 medlemmer, 2 representanter. Over 50 medlemmer, 3 

representanter. 

 

Representantene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt til 

særkretsen senest en uke før tinget. Altså; navn på de representanter lagene vil stille med 

meldes til kretsens e-post adresse: nsf_hordaland@outlook.com senest 27. mars 2022. 

 

Det presiseres at delegasjonen skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4. 

§2-4 Kjønnsfordeling: 
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og 

NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det 

skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, 

råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller 

ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  

 

Forslag til tinget må være styret i hende innen 03. mars 2022. 

 

Dagsorden: 
1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), sekretær(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

4. Behandle beretninger. 

5. Behandle regnskap for særkretsen i revidert stand. 

6. Behandle innkomne forslag og saker. 

7. Fastsette kontingent. 

8. Behandle budsjett for særkretsen. 

9. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder. 

b) 4 styremedlemmer og 4 varastyremedlemmer. 

c) Kontrollutvalg: 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

d) Representanter til Idrettskretsens ting. 

e) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Hordaland Skytterkrets 


