
Hordaland orienteringskrets (HOK) 
 
 

Innkalling ekstraordinært kretsting 2016 
 

Tid:  Søndag 10.april 2016 kl. 11.45 
Sted:  Hjellestad skole Grendatunvegen 23, Bergen  
 
Tinget arrangeres ved arena for Gneist 2-dagers, og tidsskjemaet legger opp til at tinget  
skal være avsluttet i god tid før jaktstarten. Adkomst og parkering som for Gneist 2-dagers: 
http://eventor.orientering.no/Events/Show/6129 
 
 
Saksliste: 
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.  
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.  
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.  
4. Valg av kretsstyre og valgkomite 
 
På kretstinget møter med stemmerett:  
 
Kretsstyret. (5) 
 
Representanter fra idrettslagene etter følgende skala: (basert på idrettsregistreringen pr 31.12 2014) 
For medlemstall til og med 50:  1 representant (gjelder også nyinnmeldte lag etter 31.12.2014) 
For medlemstall til og med 100:  2 representanter (Alvidra, BT, Gneist, Gular, Stord og Viking) 
For medlemstall over 100:   3 representanter (Fana, Odda, Varegg og Voss) 
 
Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt.  
Kjønnsfordeling, de lag med 2 eller 3 representanter, her skal begge kjønn være representert. 
 
Videre møter uten stemmerett:  
 
Regionskontaktene (3) og Kartutvalgets leder. 
Eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.  
 
Valgkomiteens medlemmer. 
Revisorer.  
 
 
Velkommen til ekstraordinært kretsting 2016 
 
Jan Haugland (s) 
Kretsleder                                                                            
 
 
Som forretningsorden foreslås samme forretningsorden som for det ordinære kretstinget i mars: 
http://www.orientering.no/kretser/hordaland/kretsen/tingdokumenter/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Hordaland orienteringskrets (HOK) 
 
Sak Valg av kretsstyre og valgkomité  
 
Valg av kretsleder – innstilling pr 23/3-16 
  
Styre 
Leder Ørjan Rykkje Varegg Fleridrett Ny for 2 år 

 
 
Valg av kretsstyremedlem 
Ørjan Rykkje er i dag styremedlem (Leder Teknisk) i kretsstyret, og ikke på valg. Dersom Ørjan velges som kretsleder, 
må nytt styremedlem velges. Valgkomitéen foreslår at Sturle Nordeide (IL Gneist) velges for ett år. 
 
 
Valg av valgkomité – innstilling pr 8/4-16 
 
Valgkomite        
Leder Jan Haugland Årstad IL Ny 1 år 
Medlem Linda Rykkje Stord Orientering Ny 1 år 
Medlem Lise  Roll Fana IL Ny 1 år 
Varamedlem Nina Goga Bergens TF Gjenvalg 1 år 

 
 


