Idrettsrådene i Ski og Oppegård – valg til styret i
Nordre Follo idrettsråd (NFIR)
Denne meldingen sendes til alle idrettslag som er registrert under idrettsrådene i Ski og
Oppegård kommuner.
Idrettslagene bør være kjent med intensjonen om å danne Nordre Follo idrettsråd fra og med
årsmøtet 2. april 2019. Gjeldende plan følger som vedlegg 1.
Valgkomiteene i Ski og Oppegård idrettsråd arbeider sammen for å finne egnede kandidater
til styret i Nordre Follo idrettsråd. Kontaktdata for valgkomiteene finnes i vedlegg 2.
Vi ber med dette om forslag til egnede kandidater til Nordre Follo idrettsråd fra
klubbene. Ut fra utsendt forslag til lov for Nordre Follo IR skal det velges:
•
•
•
•

Leder
Nestleder
4 styremedlemmer
2 varamedlemmer

Det legges opp til en fungeringstid på 2 år for ledelse og styremedlemmer, 1 år for
varamedlemmer. Leder/nestleder og 2 styremedlemmer vil likevel bli valgt kun for 1 år i
2019, slik at vi kommer inn i en syklus der vi unngår at hele styret byttes samtidig.
Valgkomiteen vil vurdere ut fra kandidatene og i samråd med disse hvem som innstilles for
hhv. 1 og 2 år.

Tidsplan
Frist for innmelding av kandidater settes til 1. mars 2019. Valgkomiteens innstilling vil
foreligge 15. mars 2019, og vil bli publisert sammen med sakspapirene til årsmøtet i NFIR.
Forslag til kandidater sendes leder i Ski eller Oppegård IR valgkomite. Se adresser
under.
Valgkomiteen vil først og fremst vurdere kandidatene ut fra egnethet, men vil også hensynta
reglene for fordeling mellom kjønn, representasjon av lag med ulik størrelse, geografi og
idrettslig bredde.
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Dersom årsmøtene til Oppegård og/eller Ski idrettsråd skulle vedta ikke å støtte dannelsen av
Nordre Follo idrettsråd, vil idrettsrådene fortsette som før. Det må da innkalles til
ekstraordinære årsmøter i hhv. Ski og Oppegård IR og valgkomiteene vil da måtte legge frem
ny innstilling med kandidater til hver sine råd.
Det vises til idrettsrådenes styrer og hjemmesider for ytterligere informasjon om dannelsen av
NFIR.

Oppegård/Ski, 6. februar 2019,

Med vennlig hilsen

Tor Håvard Bieltvedt (sign.)
Leder valgkomiteen Ski IR

Knut Oppegaard (sign.)
Leder valgkomiteen Oppegård IR

t.h.bieltvedt@gmail.com

knuto@online.no
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Vedlegg 1
Prosess for etablering av Nordre Follo idrettsråd
Idrettsrådene i Oppegård og Ski vil på sine årsmøter 2. april fremme forslag om å slå de to
idrettsrådene sammen til Nordre Follo idrettsråd. Dette vil bli gjort på følgende måte:
Del 1: De to idrettsrådene avholder sine årsmøter samtidig den 2. april med følgende agenda:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle årsmeldingen.
5. Behandle regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag om sammenslåing
Del 2: Dersom begge årsmøtene vedtar sammenslåing, avholdes konstituerende årsmøte i
Nordre Follo idrettsråd med følgende agenda:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging
og aktivitetsutvikling.
5. Behandle forslag og saker.
a Forslag om fordeling av LAM midler
b Forslag om fordeling av tid til trening og arrangementer
c Forslag om kontingent
d Forslag om å gi styret fullmakt til å oppnevne representantene til idrettskretstinget
6. Vedta budsjett.
7. Foreta følgende valg:
a Leder og nestleder.
b 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
c To revisorer.
d Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Dersom ett av de to årsmøtene i Del 1 ikke vedtar forslag om sammenslåing, fortsetter de to
idrettsrådene som før. Det må da avholdes ekstraordinært årsmøte for å vedta de gjenstående
sakene for å få gjennomført et fullverdig årsmøte i henhold til idrettsrådenes lover.
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Vedlegg 2
Valgkomiteenes sammensetning
Oppegård

Ski

Navn
Knut Oppegaard
Torgeir Lindtveit
Nina Berntsen
Gard Kjølholt
Tor Håvard Bieltvedt
Marianne Nesse Aarestad
Jack Dinesen
Ragnar Underland

Oppegård Idrettsråd

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Vara
Leder
Medlem
Medlem
Vara

Klubb
OI
KIL
KSK
KIL
Kråkstad IL
Langhus AIL
Siggerud IL
Ski IL Allianse

e-post
knuto@online.no
Torgeir.Lindtveit@servi.no
berntsen.nina@gmail.com
gard@kjølholdt.no
t.h.bieltvedt@gmail.com
mariannenesse@hotmail.com
jack@oh6.no
ragn-und@online.no

Mobil
90020370
91600745
91307505
90749241
95056975
99438496
93217735
47458751
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