Innkalling til Kretsting 2021
TROMS OG FINNMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

I henhold til særkretsens lov §14 innkaller Troms og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets til kretsting 2021.

Sted: Tromsø, Clarion Hotel The Edge
Tid:

Lørdag 18. september

kl. 10:00 – Tingforhandlinger
Kl. 20:00 – Tingmiddag

Påmelding:
Påmeldingsskjema må fylles ut i sin helhet innen 16. august 2021.
Vedlagt ligger fullmaktsskjema som leveres ved registrering i forkant av kretstinget.
Forslag til saker sendes på e-post senest innen 04. september 2021 til; tromsogfinnmarkgtk@gymogturn.no
Tingdokumenter med årsberetninger, regnskap, budsjett og innkomne forslag vil bli sendt ut til lagene senest 1
uke før tinget.

Representasjon:
Ved valg av representanter skal i henhold til NIFs lov § 2-4 begge kjønn være representert. Sammensetningen
skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved oppnevning av
mer enn tre personer skal oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det
velges mer enn ett varamedlem. Dispensasjon fra denne bestemmelsen kan søkes idrettskretsen. Når det
foreligger særlige forhold, kan det gjøres unntak fra denne bestemmelsen. Det er anledning å ta med så mange
observatører som laget ønsker. (Husk at disse ikke har stemme- og talerett under selve tingforhandlingene).

Reisefordeling
Fordeling av reisekostnader vil bli gjort i etterkant av tinget, og fordeles mellom alle deltakende klubber.
Reisefordeling betyr like utgifter for alle, -kort eller lang reiseavstand. Reiseregning med dokumenterte utgifter
legges frem på tingdagen. Det er reisefordeling for tingdelegatene, ikke observatører. Billigste reisemåte
godkjennes.

Priser
Fra fredag til søndag: Enkeltrom kr. 3300,Dette inkluderer overnatting med helpensjon, frokost, lunsj, middag lørdag, frokost søndag, kaffepauser,
møterom etc.
Fra lørdag til søndag: Enkeltrom kr. 2250,Dette inkluderer overnatting med helpensjon med lunsj og middag lørdag, frokost og lunsj søndag, kaffepauser,
møterom etc.
Dagdeltaker med middag lørdag kr. 1250,Dette inkluderer middag fredag, lunsj og middag lørdag, lunsj søndag, kaffepauser, møterom etc.
Dagdeltaker uten middag og overnatting kr. 650,Dette inkluderer lunsj, kaffepauser, møterom etc.
Vi ønsker alle representanter hjertelig velkommen til Kretsting i Tromsø!
Vennlig hilsen
TROMS OG FINNMARK GYMNASTIKK -OG TURNKRETS
Henriette Bismo Eilertsen (sign.)
Kretsleder
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