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—

Styret i Norges Volleyballforbund vedtok på sitt styremøte 15. Juni 2020 å innkalle til
ekstraordinært forbundsting. NVBF henviser til NIFs lov og med hjemmel i NVBF5 lov § 19
Ekstraordinært forbundsting:

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

Ekstraordinært forbundsting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel
etter:
Vedtak av forbundstinget eller forbundstinget
a)
Vedtak avforbundsstyret.
b)
c)
Vedtak av ldrettsstinget eller ldrettsstyret.
d)
Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som påsisteforbundsting
representerte % av de stemmeberettigede representanter.
Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.
Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen
eller være gjort tilgjengelig på forbundets intern ettside eller annen forsvarlig
måte. / sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er
gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på
innkallingstidspunktet.
Et ekstraordinært forbundsting er vedtaksført med det antall godkjente
representanter som møter.
Et ekstraordinært forbundsting skal bare behandle de saker som er an gitt i
vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære forbundstinget.
Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv.
under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det
ekstraordinære tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan
behandles.
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Forbundstyrets vedtak 15. juni 2020 var som følger:
1.
2.

3.

Forbundsstyret vedtok enstemmig å innkalle til ekstraordinært forbundsting
Det ekstraordinære forbun dstinget skal behandle føgende saker:
(1) Orientering og bakgrunn for ekstraordinært forbundsting
(2) Regnskap 2018 og 2019 i revidert stand, styrets økonomiske beretning,
revisors beretning og kan tro//utvalgets beretning.
(3) Valg
Det ekstraordinære forbundstinget avholdes tirsdag 30. juni kl. 18.00-21.00 på Teams.

Påmelding
• Frist for innsending av gyldig fullmakt er 29. juni 2020. Skjema lastes ned på volleyball.no
• Valg av klubbenes og regionens representanter til det ekstraordinære tinget må være
protokollert i eget møte for de påmeidte representanter.
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