Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets
www.gymogturn.no/sor-trondelag

Til
Foreninger og lag i Sør-Trøndelag Gymnastikk – og Turnkrets (STGTK)
Styret i STGTK
Utvalg i Kretsen
Representant NGTF
Representant TIK
Trondheim 15.februar 2019

INNKALLING TIL KRETSTING 2019
I henhold til kretsens lov § 13 innkaller Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets til kretsting 2019.
Tid: lørdag 16.mars 2019 klokken 09.30
Sted: Scandic Hell, Sandfærhus 22, 7570 Hell. Telefon +47 74844800

Innen 1.mars må kretsstyret ha mottatt følgene:
1. Påmelding skjer elektronisk. Bruk denne linken:
XX
2. Fullmaktsskjema for representanter m/varamenn til tinget etter følgende skala:
For lag til og med 50 medlemmer
1 representant
For lag fra 51-100 medlemmer
2 representanter
For lag med over 100 medlemmer
3 representanter
- som er det høyeste antall representanter et lag kan ha.
3. Forslag som ønskes behandlet på tinget.
Representasjon – kjønnsfordeling:
Ved valg av representanter skal det i henhold til NIFs lov § 2-4 velges representanter fra begge kjønn;
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg i NIF
og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. (For
representasjon på vårt ting betyr det at hvis man stiller med 2 representanter, må det være en av hvert
kjønn).
Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gjøre unntak fra denne bestemmelsen.
Det er anledning å ta med så mange observatører som laget ønsker. (Husk at disse ikke har stemme- og
talerett under selve tingforhandlingene.)
Fullmaktsskjema og saker som ønskes behandlet lastes opp som vedlegg ved påmelding.
Frist for påmelding og innsending av saker er den 1.mars 2019.
Har du spørsmål ved påmelding ta kontakt med Kretskontoret på e-post:
gillhelen.johannessen@gymogturn.no

Idrettens Hus Trondheim
Post og besøksadresse: Ingvald Ystgaards vei 3A, 7047 Trondheim
Bankkonto: 4358 14 29968 - Organisasjonsnr.: 976 759 893
Telefon: 976 83 976

E-post: gillhelen.johannessen@gymogturn.no

Program Kretsting 2019. Det tas forbehold for endringer.
Fredag 15.mars: middag på hotellet for de som overnatter og ønsker det klokken 20.30.
Foreløpig program lørdag 16. mars. Det tas forbehold om endringer.
Kl 09.30 - 10.00
Kl 10.00 - 10.10
Kl 10.10 - 10.40
Kl 10.40 - 11.10
Kl 11.30 - 13.00
Kl 13.00- 14.00
Kl 14.00- 15.30
Kl 15.30-16.00

Ankomst og Registrering
Åpning v/ leder STGTK
Representant fra TIK
Representant fra NGTF
Tingforhandlinger
Lunsj
Tingforhandlingene forsetter
Afternoon taste break

Tingdokumentene
Tingdokumenter med årsberetninger, regnskap, budsjett og innkomne forslag vil bli sendt ut til lagene
senest 1 uke før tinget.
Tingdokumentene vil kun bli oversendt som e-post. Dersom noen av lagene skulle ha behov for å få
dokumentene tilsendt i papirutgave, så gi beskjed om dette ved påmelding.
Informasjon om hotellbestilling og priser:
Bestilling av dagpakker og hotellrom gjøres ved påmelding.
Alternative valg er:
1) Overnatting fredag til lørdag. Enkeltrom kr 890,- og dobbeltrom kr 990,- per person
2) Middag fredag kveld om det ønskes. Kr 455,3) Dagpakke lørdag, inkludert lunsj. Kroner 590,- per person. (lunsj og afternoon tast break)
Faktura sendes lagene i etterkant av påmelding.

Vi ønsker alle representanter hjertelig velkommen
til Kretsting på Hell!
Vennlig hilsen
SØR-TRØNDELAG GYMNASTIKK -OG TURNKRETS

Erling Foss (s)
Leder

Gill Johannessen (s)
Kretskonsulent

Vedlegg:
Fullmaktsskjema
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