
 

 

 

 

 

Sogn og Fjordane 

Orienteringskrins 

Orientering - meir enn idrett! 
 

 

 

 

 

Presteholten 15 

6810 Førde 

Tlf  918 19 545 

Bankgiro: 3700.61.15110 

E-post: 

johan.mageroy@mentor.no 

 

 

Til laga, tillitsvalde, NOF, MROK, HOK og idrettskrinsen          Førde, 09.01.2020 

 

INNKALLING TIL KRINSTING 
 

Med dette kallar vi inn til ordinært krinsting for Sogn og Fjordane Orienteringskrins. 

Når det gjeld representasjon, viser vi til §14, 1. og 2. ledd i lovene (klipt inn nedanfor). 

 

TID:     Laurdag 29. februar 2020 kl 13.00. Lunsj blir servert kl 12.15, i pausen etter 

klubbutviklingssamlinga (sjå eiga innbyding) som startar kl. 10.00. 

STAD:   Skei Servicenter (bensinstasjonen på Skei), eige møterom i 1. etasje i bankbygget. 

 

Kl.  12.15  Lunsj  

Kl.  13.00  Opning av tinget 

  SAK 1   Konstituering og godkjenning av fullmaktene. 

SAK 2   Val av ordstyrar og sekretær, samt to til å skrive under møteprotokollen. 

SAK 3 Godkjenning av saklista. 

   

Saker knytt til årsmelding og rekneskap for 2018-2019 

SAK 4 Handsaming av årsmelding for 2018-2019. 

SAK 5 Handsaming av revidert rekneskap for 2018-2019. 

 

Innkomne saker 

SAK 6 Handsaming av innkomne framlegg. Framlegg må vere innkomne til krinsleiar  

seinast fredag 14.02.2020. 

 

SAK 7 Endring av KM-reglane.  

SAK 8 Skal krinsen søkje å slå seg saman med annan krins? Dette var tema på ope møte i 

krinsen 26.10.2019, men styret set spørsmålet på saklista for å få eit formelt vedtak. 

 

Saker knytt til drift og budsjett for 2020 og 2021 

SAK 9   Fastsetjing av kontingent frå lag til krins for 2020 og 2021. 

SAK 10 Budsjettet for 2020 og 2021. 

 

SAK 11 Tid og stad for neste krinsting 

SAK 12 Val etter lovene. 

SAK 13 Ymse 

 

Påmelding innan 24.02. Send påmelding til johan.mageroy@mentor.no . 
 

Fullstendig sakliste med saksframlegg vert sendt ut seinast fredag 21. februar.  

Velkommen til tinget! 

 

Med helsing 

Sogn og Fjordane Orienteringskrins 

Johan Magerøy  
 

 

Etter § 14 i lovene har laga rett til slik representasjon på tinget: 
(1) På særkretstinget møter med stemmerett: 

a) Særkretsens styre. 
b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala: 

For medlemstall til og med 15:    1 representant 

For medlemstall fra 16 til og med 30:   2 representanter 
For medlemstall over 30    3 representanter 

3 representanter er det høyeste antallet et lag kan ha med stemmerett på tinget. 

 
(2) Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.   
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