FENGSEL- OG FRIOMSORGENS
IDRETTSFORBUND

Idrettslagene i kriminalomsorgen
Enheter uten idrettslag.

Deres ref:

Vår ref:

Dato:
15.4.2020

Innkalling til Fengsel- og Friomsorgens idrettsforbunds idrettsting
10.- 11. september 2020, Gardermoen
Idrettstinget avholdes på Quality Hotel Airport Gardermoen torsdag 10. september kl. 15.00.
Innkallingen til idrettstinget er med forbehold om at koronasituasjonen i Norge er på nivå som
tillater gjennomføring av arrangement i slik størrelsesorden i nevnte periode.
Forbundsstyret har vedtatt følgende foreløpige dagsorden for idrettstinget i henhold til
vedtektenes § 3.2:
1. Åpning
2. Konstituering
a. Godkjenning av fullmakter
b. Dagsorden og forretningsorden
c. Valg av redaksjonskomité (tre medlemmer)
d. Valg av møteleder/dirigent
e. Valg av sekretær(er)
f. Valg av to til å undertegne protokollen
3. Behandle FIFs beretning for perioden 2018-2019
4. Behandle de avsluttede og reviderte regnskapene for 2018-2019
5. Vedta kontingent
6. Behandle forslag til endringer i FIFs vedtekter
7. Behandle andre innkomne forslag
8. Vedta handlingsprogram/arbeidsmål for idrettstingperioden 2020-2022
9. Fordele nasjonale mesterskap for 2023, samt for mesterskap i 2021 og 2022 som har
usikker arrangør.
10. Foreta valg iht. vedtektenes § 3-4 for idrettstingperioden 2020-2022:
Styret i FIF skal bestå av leder, seks styremedlemmer og to varamedlemmer.
Anke- og kontrollnemd skal bestå av to medlemmer og ett varamedlem.
Valg av to revisorer.
11. Dele ut eventuelle hedersbevis og æresmedlemskap
De som har rett til å møte på idrettstinget er styret i FIF, en delegat fra hvert idrettslag og en
delegat for enheter uten idrettslag.
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Delegatenes navn må være FIF i hende innen tre måneder før idrettstinget avholdes.
Reiseutgifter for idrettslagenes delegater dekkes av idrettslagene selv. Idrettslag med høye
reisekostnader kan søke FIF om økonomisk støtte. Eventuell overnatting og bespisning for
idrettstingets deltagere dekkes av FIF.
Reiseutgifter for deltagelse på idrettstinget for kontaktperson fra enhet uten idrettslag dekkes av
FIF. For å være berettiget til reisestøtte må kontaktperson for enheten være registrert i FIFs
register senest seks måneder før idrettstinget avholdes.
Styret i Fengsel- og friomsorgens idrettsforbund representerer FIF, og fratar derfor ikke sitt eget
idrettslag en delegat på idrettstinget. Reise- og oppholdsutgifter for forbundsstyret dekkes av
FIF.
FIF ber om at idrettslagene sender navnene på delegatene til FIF innen 10. juni.
Forslag som idrettslagene ønsker behandlet på idrettstinget må være oversendt FIF innen
10. Juli.
Delegaters navn og forslag sendes pr. e-post til sekretær i FIF: Inger Marie Ulsanden, epostadresse: inger.marie.ulsanden@kriminalomsorg.no
Innkomne forslag og eventuelle forslag fra forbundsstyret sendes delegatene senest 31.8.2020.

Med sportslig hilsen
Kjetil Kristiansen
konst. leder FIF

