
 

 

Til alle idrettslag tilsluttet Kongsvinger idrettsråd 
Bedriftsidretten v/Jan Erik Sundt 

 

Kongsvinger, 30.04.2021      

 

Innkalling til årsmøte i Kongsvinger idrettsråd 

Det innkalles til årsmøte i Kongsvinger idrettsråd torsdag 3. juni kl. 18:00 i Kongshallen 
(ishallen) for behandling av vanlige årsmøtesaker. 
 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes styret innen torsdag 20. mai.  Saker 
sendes på e-post til: kongsvinger@irnif.no  
 
Representasjon med stemmerett har: 

• Idrettsrådets styre.  
• 2 representanter for hvert idrettslag 
• 1 representant fra hvert av aktivitetsutvalgene innen bedriftsidretten 

 
Møterett, talerett og forslagsrett på årsmøtet i saker som ligger innenfor 
utvalgets/komitéens arbeidsområdet har: 

• Valgkomiteens medlemmer.  
• Kontrollutvalgets medlemmer 

 
Møterett og talerett på årsmøtet har: 

• Representanter fra Innlandet idrettskrets og NIF 
• Representanter fra Kongsvinger kommune 

 
Representanter skal være valgt på årsmøtet i idrettslaget eller oppnevnt av styret ut fra 
fullmakt gitt av lagets årsmøte.  Fullmaktsskjema som skal leveres i utfylt stand ved 
fremmøte, er vedlagt.  
 
Idrettslagene må følge NIF sin lov om kjønnsfordeling.  Det betyr at idrettslag som møter 
med to representanter, må være representert med en av hvert kjønn.  Dersom det er ført 
opp to representanter av samme kjønn, har kun representanten som er ført opp som 
nummer 1 stemmerett. 
 

mailto:kongsvinger@irnif.no


Idrettsrådet ønsker i år å stimulere til deltakelse på årsmøtet vårt gjennom å trekke ut 2 
vinnere av kr. 2.500 blant de deltakende idrettslag/bedriftsidrettsutvalg. 
 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort sendt klubbene i e-post senest en 
uke før møtet. 
 
Velkommen til årsmøtet! 
 
 
Med hilsen 
KONGSVINGER IDRETTSRÅD 
Roger Granseth 
Leder 
 
Vedlegg: Fullmaktsskjema 

 
 
Kopi: 
Innlandet Idrettskrets 
Kongsvinger kommune 
Kontrollutvalget 
Valgkomitéen 
 

  



Fullmakt 
 
Følgende personer er valgt på årsmøtet/ pekt ut på styremøte til å representere  
 

………………………………………………………………………………. 

(Klubbens navn) 

på årsmøtet i Kongsvinger idrettsråd 18. juni 2020. 

 

1.____________________________________ 

2.____________________________________ 

3.____________________________________ 

4.____________________________________ 

5.______________________________ 

 

…………………………………………………… 

(Sted/dato) 

……………………………………………………… 

(Underskrift leder) 

 

NB! Vår oppmerksom på bestemmelsene om kjønnsfordeling i NIFs lov, § 5, 
pkt. 1 og 3: 

«…….Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, 
skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til 
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer 
skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn…….» 

 

«Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal antallet 
representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller bestemmelsen. 
Årsmøtet/tinget kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom det foreligger 
uforutsette forhold utenfor organisasjonsleddets kontroll»  

 


