
Sak 10 a Lovendring

PÅ kretstinget i 2021 ble det behandlet en revisjon av kretsens vedtekt.

Sitat fra referat

«Gjennomgang av lov for Nord-Trøndelag skiskytterkrets med noen justeringer i tråd med lovnorm

vedtatt av idrettsstyret 23. oktober 2019 ved leder Geir Aspenes

Kommentarer:

Leder velges for 1 år, øvrige medlemmer velges for 2 år for å sikre kontinuitet.

Det ble vist regler for lovendring og kriterier for dette (§27)

Kretsstyret gjennomgår og kommer med konkrete forslag til neste kretsting til vedtekter for

valgordning

Vedtatt»

Referatet tolkes slik at det ble gitt tilslutning til andre justeringer som ble tatt opp i 2021. Det legges

opp kun til behandling av paragraf om valg.

§ 27 Lovendring

1. Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og
gjøre endringene kjent for tilsluttede idrettslag så snart de er vedtatt av styret.

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særkretsting
etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Endringene trer i kraft straks, med mindre tinget vedtar noe annet. Dersom tinget vedtar
lovendringer, sendes protokollen til særforbundet. Ved eventuell motstrid mellom særkretsens
regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Særforbundet kan, som overordnet
organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. 

(3) Endringer i §§ 27 og 28 kan ikke vedtas av særkretsen/regionen selv med mindre endringene
følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

PÅ denne bakgrunn foreslås følgende for § 17 Særkretstinget siste ledd

Dagens ordlyd:

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges

varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.varamedlem,

2.varamedlem osv

Endres til



Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Leder velges for et år.

Øvrige medlemmer velges for 2 år. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere

varamedlemmer skal det velges 1.varamedlem, 2.varamedlem osv


