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Forbundsstyret
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORBUNDSTINGET 2016
VALG
Forbundstinget
Forbundstinget 2016 vil bli avholdt på THON hotell Ullevål,11. og 12. juni 2016.
Forslag som ønskes opptatt på sakslisten må være sendt Forbundsstyret (v/forbundskontoret)
innen 1. mai 2016.
Saksliste vil bli sendt klubber og kretser, samt lagt ut på NBFs hjemmeside to uker før Forbundstinget
avholdes.
Klubbene sender sine representanter i forhold til sitt medlemstall (idrettsregistreringen) pr.1. januar
2016 således:
- Klubber under 50 medlemmer sender 1 representant
- Klubber mellom 50 og 100 medlemmer sender 2 representanter
- Klubber over 100 medlemmer sender 3 representanter
- Kretsene sender 2 representanter.
Ved representasjon på Forbundstinget vises det til NIFs Lov:
§ 2-4.Kjønnsfordeling
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv og ved representasjon til årsmøte/ting, skal
begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn 3 personer skal
velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer
enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
(2) Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen
1 måned etter årsmøtet/ tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der nytt valg foretas.
Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er
valgt.
(3) Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis ikke
mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.
(4) Idrettsstyret eller idrettskretsen kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen,
herunder å innkalle til nytt årsmøte/ting, jf. NIFs lov § 2-3, eller foreta ny oppnevning.
1
(5) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi
dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant.
Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14
dager etter årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun gis for en valgperiode/oppnevning av gangen.
Endret på Idrettstinget 2015.

Pensjonspris pr. person pr. døgn er for enkeltværelse med bad/dusj: kr. 1490.Pensjonspris pr. person pr. døgn i dobbeltværelse med bad/dusj: kr. 1114.Prisen inkluderer middag lørdag, frokost og lunsjbord søndag.

Ved Forbundstinget nyttes reiseutgiftsfordeling basert på rimeligste reisemåte.
Vi håper at de aller fleste representanter finner anledning til å delta på Forbundstinget, og ber om en
foreløpig påmelding innen 15. april.

P.S. Fredag ettermiddag (10. juni) og lørdag formiddag (11. juni), i forkant av Forbundstinget, vil det
bli avholdt Ledermøte/seminar, med start fredag kl. 17.00.. (Samme priser som nevnt over for
helpensjon). Vi vil komme tilbake med mer detaljert program senere.
Rundskrivet legges også ut på vår hjemmeside: www.badminton.no

Velkommen til Forbundstinget 2016.
Hilsen Styret
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valg
Valgkomiteen ber om at eventuelle forslag til valgene blir sendt komiteens leder
Jørn Nielsen
Tlf. mobil.: 48020686
Admiral Cruysgate 10
E-post: jorn.nielsen@sonans.no
4012 Stavanger
Snarest og senest innen 15. mars 2016.
Vennlig hilsen
Jørn Nielsen
Leder

