MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

Til:
Foreninger og lag i MRGTK
Styret i MRGTK
Representant NGTF
Møre og Romsdal Idrettskrets
Valgkomite

INNKALLING TIL KRETSTING NR. 43
I henhold til kretsens lov § 13 innkaller MRGTK til Kretsting nr. 43, som grunnet covid-19
situasjonen blir gjennomført digitalt.
Tid: Tirsdag 9.mars 2021, kl.:19.30 – ca. 21.30
Sted: Digitalt – invitasjon sendes til de påmeldte.
Innen 18.februar 2021 må vi ha mottatt følgene:
1
Påmelding. Trykk på linken så kommer du rett inn i påmeldingsskjema
2
Fullmaktsskjema for representanter m/varamedlemmer til tinget. Lastet opp
som vedlegg i påmeldingen.
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.
Representantene må være sammensatt etter NIF`s lov § 2-4.
Det er anledning å ta med så mange observatører som laget ønsker.
(Husk at disse ikke har stemme- og talerett under tingforhandlingene.)

Saker som ønskes tatt opp på tinget må være innsendt innen 26.februar
Saker sendes på mail til moreogromsdalgtk@gymogturn.no eller meldes inn ved påmelding.

Tingdokumenter
Tingdokumenter med årsberetninger, regnskap, budsjett og innkomne forslag vil bli sendt på
epost til de påmeldte og gjort tilgjengelig på kretsens nettsider senest 2.mars.

Pris: Deltakelse er gratis
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MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

Hva er kretstinget?
Kretstinget er Møre og Romsdal Gymnastikk- og Turnkrets høyeste myndighet.

Hva blir besluttet her?
Kretstingets oppgave er å behandle beretninger (årsrapporter), regnskap,
forslag og saker, kontingent, budsjett, foreta valg av styre, kontrollutvalg,
representanter til høyere organer og valgkomite.

Hvorfor bør du komme?
Her har du muligheten til å være med på å bestemme veien videre
for arbeidet i kretsen, påvirke utfall av saker og si din mening!
• Innsikt i hva det jobbes med på krets- og forbundsnivå, og hvordan
dette påvirker din innsats i din klubb.
•
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