
Orientering til kretstinget 27. august 2020 - Endring i Lov for Sør-Trøndelag 
Skiskytterkrets 

Det er avdekket et misforhold mellom skiskytterkretsens lov og idrettsforbundets lov. 
Endringer i idrettsforbundets lov trer umiddelbart i kraft. Eventuelle bestemmelser i 
skiskytterkretsens lov som er i motstrid med idrettsforbundets lov er ugyldige. 
Skiskytterkretsens lov må derfor tilpasses slik at den er i samsvar med 
idrettsforbundets lov. 

I idrettsforbundets lov som gjelder for alle organisasjonsledd heter det: 

§ 2-12. Kontrollutvalg (Endret på Idrettstinget 2019) 

(1) Alle organisasjonsledd skal velge et kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett 
varamedlem.  

(2) Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

a) Påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets 
og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak,  

b) ha et særlig fokus på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og 
økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og 
økonomiske rammer,  

c) forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi en 
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

d) føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting og foreta 
regnskapsrevisjon, med mindre organisasjonsleddet har engasjert revisor. I så fall skal 
utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å 
utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.  

(3) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 
utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

(4) Organisasjonsledd kan på eget årsmøte/ting vedta instruks for kontrollutvalget, gi utvalget 
ytterligere oppgaver, og presisere dets oppgaver, forutsatt at dette ikke reduserer utvalgets 
ansvar og rettigheter etter denne bestemmelse, eller på annen måte er uforenlig med utvalgets 
oppgaver. 

 

Det er § 16 bokstav j i skiskytterkretsens lov som er endret. Paragrafen lød tidligere 
slik: 

 

§ 16. KRETSTINGETS FORRETNINGSORDEN OG OPPGAVER  
 
Kretstinget skal:  
a. Godkjenne de fremmøtte representantene  
b. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden  
c. Velge dirigent(er), referent(er) samt to representanter til å underskrive protokollen.  



d. Behandle årsberetning  
e. Behandle regnskap for kretsen i revidert stand  
f. Behandle innkomne forslag og saker  
g. Fastsette neste års kontingent  
h. Behandle budsjett for kretsen 
i. Godkjenne organisasjonsplan 
j. Foreta følgende valg:  
 1. Leder og nestleder  
 2. Tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Varamedlemmer i rekkefølge.  
 3. To revisorer og to vararevisorer  
 4. Representanter til forbundsting/ledermøte i Norges Skiskytterforbund og i 
 Idrettskretsen. Eventuelt kan kretstinget gi kretsstyret fullmakt til å oppnevne 
 representantene.  
 5. Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste 
 kretsting  
 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen av 
varamedlemmer i forhold til stemmetall.  
 

Ny §16 som er i samsvar lyder slik: 

§ 16. KRETSTINGETS FORRETNINGSORDEN OG OPPGAVER  
 
Kretstinget skal:  
a. Godkjenne de fremmøtte representantene  
b. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden  
c. Velge dirigent(er), referent(er) samt to representanter til å underskrive protokollen.  
d. Behandle årsberetning  
e. Behandle regnskap for kretsen i revidert stand  
f. Behandle innkomne forslag og saker  
g. Fastsette neste års kontingent  
h. Behandle budsjett for kretsen 
i. Godkjenne organisasjonsplan 
j. Foreta følgende valg:  
 1. Leder og nestleder  
 2. Tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Varamedlemmer i rekkefølge.  
 3. To medlemmer til kontrollutvalg og ett varamedlem.  
 4. Representanter til forbundsting/ledermøte i Norges Skiskytterforbund og i 
 Idrettskretsen. Eventuelt kan kretstinget gi kretsstyret fullmakt til å oppnevne 
 representantene.  
 5. Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste 
 kretsting  
 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen av 
varamedlemmer i forhold til stemmetall.  
 

Det er også gjort ordlydsendring i § 6.2 angående valgbarhet, og i § 14.2 angående 
møterett på tinget. 


