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27. august 2020

Til
NVBFs medlemsklubber
NVBFs tingvalgte komiteer
Regionale representanter

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS
TING 2020 DET 48 ORDINÆRE FORBUNDSTING
30.NOVEM BER 2020
Norges Volleyballforbund innkaller med dette til Forbundstinget 2020 iht. NVBFs lov/NIF
lovnorm for Særforbund (ny gjeldende fra 1.1.2020). Innkalling og saksdokumenter gjøres
tilgjengelig for NVBFs medlemmer på forbundets offisielle nettside volleyball.no
Tid/sted:
Forbundsstyret innkaller til ordinært forbundsting mandag 30. november kl. 18.00. Møtet
gjennomføres på TEAMS (digitalt verktøy) som et digitalt ting i tråd med NIEs veileder for
slike møter.
Forbundsstyret har behandlet innkalling til ordinært Forbundsting på sitt styremøte 13.
August 2020. Styret ser det som mest formålstjenlig at møtet gjennomføres digitalt, dette
primært av hensyn til økonomi, den praktiske planleggingen og usikkerhet rundt høstens
covid-19 utvikling og situasjon.
Tidsramme for møtet: Kl. 18.00-21.00
Representasjon
Klubbrepresentan ter:
-

-

Idrettsiag med medlemmer fra 0

—

99 har én representant

*

ldrettslag med 100 eller flere medlemmer har to representanter

*

For å ha representasjonsrett må et idrettslag ha vært medlem av NVBF i minst 6 måneder og
oppfylt pålagte forpliktelser.

Postboks 5000, 0840 Oslo

sentralbord 210 29 000

post@volleyball.no

wwwvolleyballno

*

Beregningsgrunnlag for antall representanter fra idrettsiag:

Det tas utgangspunkt i volleyballgruppas aktivitetstall fra Samordnet søknad og
rapportering (ldrettsregistreringen) 2018 (2019 dersom disse tallene foreligger fra NIF ved
påmeldi ngsfristen).
Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av møterett, stemmerett og forslagsrett til og
på forbundstinget.
Regionale representanter:
Representantene må være oppnevnt av regionalt styre. Valgbarhet, representasjon,
kjønnsfordeling og habilitet følges av NIFs lov.
Reglene om kjønnsfordeling (NIF5 lov) § 2-4. Kjønnsfordeling (1) NIF og NIFs
organisasjonsledd skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer,
komiteer mv. og representasjon til årsmøter/ting.
Påmelding/praktisk informasjon
Påmelding til forbundstinget 2020 skal gjøres via eget skjema. Av praktiske hensyn ber vi om
at den elektroniske påmelding til Tinget skjer innen 27. november 2020. Forslag som skal
behandles på tinget må være sendt post@volleyball.no innen 30. september 2020. Forslaget
må inneholde begrunnelse og være signert av leder, samt innsendt innen fristen.
Publisering av saksdokumenter:
Saksliste, saksdokumenter og beretninger gjøres tilgjengelig for påmeldte deltakere på
forbundets offisielle nettside og vil bli publisert på vollleyball.no 9. november 2020.
Norges Volleyballforbund ønsker vel møtt til Forbundstinget 2020!

Med vennlig hilsen NORGES VOLLEYBALLFORBUND

Eirik Sørdahl
President

Kristian Gjerstadberget
Generalsekretær

