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Til 

Forbundsstyret 

Kretsledere 

 K-rundskriv nr. 14/09 

              

Norges Orienteringsforbunds ting 2010 
 

1. Innkalling 

 I henhold til NOFs lov § 9 innkalles herved til Forbundsting lørdag 27. og søndag 28. februar 2010 på 

Rica Nidelven Hotell, Trondheim. 

2. Representasjon og stemmerett - Lagenes representanter til NOFs ting 2010 

Utdrag fra NOFs lov: 

§ 11 Representasjon på Forbundstinget 
 På forbundstinget møter med tale-, forslags- og stemmerett: 

a) Forbundsstyret  
b) Lederen i hver orienteringskrets, eventuelt nestlederen eller styremedlemmer dersom leder er 

forhindret fra å møte.  
 c) Representant(er) fra idrettslagene innen orienteringskretsen etter følgende skala:  
 Orienteringskretser med medlemstall som av NOFs samlede medlemstall tilhører 

prosentintervallet:  
 fra 0 til og med 3,9 - 1 representant 
 fra 4,0 til og med 7,9 - 2 representanter 
 fra 8,0 til og med 11,9 - 3 representanter  
 fra 12,0 til og med 15,9 - 4 representanter 
 fra 16,0 og over - 5 representanter  
 Medlemstallet regnes pr. siste årsrapport før innkalling sendes ut.*  
 

(* Slår to eller flere kretser seg sammen, møter den sammenslåtte krets på første Forbundsting 
etter sammenslåing med det antall idrettslagsrepresentanter de opprinnelige kretsene ville hatt 
etter medlemstall i siste årsrapport før sammenslåingen fant sted.)  
 

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært kretsting, eller oppnevnt av 
kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget. Representantene må ha skriftlige og underskrevne fullmakter 
fra sin krets for å kunne godkjennes av Forbundstinget.  
 
Ved Forbundstinget benyttes reiseutgiftsfordeling (ikke diett).  Reisen beregnes fra fast reisested i 
kretsen, fastsatt av Forbundsstyret.  Reisen skal foretas på billigste reisemåte, med mindre 
forbundsstyret har gitt samtykke til annen reisemåte. 
 
En tingrepresentant må være fylt 15 år, må ha vært medlem av idrettslag tilsluttet den 
orienteringskrets vedkommende representerer i minst en måned og ikke skylde kontingent. Ingen kan 
representere mer enn ett idrettslag og en orienteringskrets, og ingen representant har mer enn en 
stemme. Tingrepresentantene kan ikke være arbeidstakere innen det organisasjonsledd 
vedkommende representerer eller i NOF. Det vises ellers til § 5 annet ledd og NIFs lov § 2-5.  
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Tingrepresentantene fra hver orienteringskrets skal være representert med begge kjønn. Kretser som 
møter med 4 eller flere representanter, skal ha minst to representanter fra hvert kjønn, jfr. NIFs lov § 
2-4 om kjønnskvotering.  
 

Vi ber kretsene sørge for riktig kjønnsfordeling i henhold til ovennevnte lovverk.  

Representasjonen på NOFs ting 2010 blir som følger:  

Krets 31.12.2008 % Ant. repr. Kretsleder Totalt 

Akershus og Oslo 4.012 17,4 5 1 6 

Aust-Agder 1.088 4,7 2 1 3 

Buskerud 1.773 7,7 2 1 3 

Finnmark 378 1,6 1 1 2 

Hedmark 1.640 7,1 2 1 3 

Hordaland 1.671 7,2 2 1 3 

Møre & Romsdal 414 1,8 1 1 2 

Nordland 743 3,2 1 1 2 

Nord-Trøndelag 1.745 7,5 2 1 3 

Oppland 766 3,3 1 1 2 

Rogaland 1.098 4,7 2 1 3 

Sogn & Fjordane 682 2,9 1 1 2 

Sør-Trøndelag 2.071 9,0 3 1 4 

Telemark 978 4,2 2 1 3 

Troms 635 2,7 1 1 2 

Vest-Agder 682 2,9 1 1 2 

Vestfold 1.108 4,8 2 1 3 

Østfold 1.636 7,1 2 1 3 

Sum 23.120 100,0 33 18 51 
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Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor deres 
arbeidsområde og i saker som berører eliteutøverne: 
a) Ledere i de lovfestede komitéer og utvalg, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er 

forhindret fra å møte. 
b) Kontrollkomitéens medlemmer 
c) Valgkomitéens leder 
d) Revisor 
e) De aktives representant. Representanten skal velges av og blant utøvere som er i forbundets 

treningsgrupper i det året Tinget finner sted. 
 
Generalsekretæren har tale- og forslagsrett på Forbundstinget. 

 

3. Forslag 

 Forslag som ønskes behandlet på forbundstinget må være sendt styret senest 10 uker før tinget. 

(fredag 11. desember 2009).  Forslag kan fremmes av forbundsstyret og av orienteringskretsene.  

Fullstendig sakliste med forslag og andre saksdokumenter vil bli utsendt til kretser og lag minst 3 uker 

før tinget. 

4. Saker 

Forbundsstyret vil med dette informere om at blant annet følgende saker planlegges satt opp på 

agendaen: 

 - Politisk dokument 2010-2012 med handlingsplan 

 - Organisering av Norsk Orientering 

 - Innføring av MTB-O som gren i Norsk Orientering 

 For på et tidlig tidspunkt å få inn flest mulig innspill til målsettinger for den nye tingperioden, 

oppfordres lag og kretser til å komme med forslag. Vi ber om at forslag sendes NOF innen 1. 

desember. 

5. Økonomi 

 Kretsen dekker selv sine kostnader (reiser og opphold).  Siden de fleste delegater reiser langt og vil i 

stor grad ha de samme kostnader, vil forbundsstyret anbefale at det ikke benyttes reisefordeling 

denne gang. 

 

Vennlig hilsen 

 

Elin Sjødin Drange   Bjørnar Valstad 

President    Generalsekretær 

sign. 

 

Kopi: NOFs lag, kontrollkomitéens leder, valgkomitéens leder, ansatte 

 


