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Til 
Styret 
Tillitsvalgte 
Klubber 

 
 
 
          Oslo 03.12.18 
 
 
 

INNKALLING TIL FORBUNDSTING 2019 
 

Norges Castingforbund innkaller herved til Forbunds ting 2019 
 

Lørdag 16. februar kl. 16.30 
 

på hotell Fritidsparken, Moflatvegen 38, 3733 Skien 

 
Forslag som ønskes behandlet på Tinget, må være innsendt innen 16. januar. 

 
Dagsorden og sakspapirer til Tinget blir sendt ut senest 2. februar. 

 
 
 

Med hilsen 
NORGES CASTINGFORBUND 

 
 
 

Thorgeir Gustavsen 
generalsekretær 
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NORGES CASTINGFORBUND´S FORBUNDSTING 2019 
 
Oppgaver 
Forbundstinget skal iht. NCF’s lov §13: 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 
4. Behandle beretning for særforbundet. 
5. Behandle særforbundets regnskap i revidert stand. 
6. Behandle innkomne forslag og saker. 
7. Fastsette kontingent og avgifter. 
8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 
9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets regnskap. 
10. Foreta følgende valg: 

a) President og Visepresident 
b) 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 
c) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet 
e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

11. Bestemme sted for neste forbundsting. 
 
Forslag til lovendring kan ikke tas opp til behandling hvis det ikke er ført opp på sakslisten. Andre forslag som 
ikke er ført opp på sakslisten, kan behandles hvis 2/3 av representantene stemmer for det, ved godkjenning 
av sakslisten. 
 
Representasjon 
I følge NCF’s lov §11 møter: 
Med stemmerett: 

a) Særforbundets styre. 
b) Representanter fra idrettslag, klubber og særgrupper etter følgende skala: 
 - for medlemstall til og med 50:  en representant 
 - for medlemstall fra og med 51: to representanter 

 
Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor 
utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

a) Lederne i utvalg/komitéer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å 
møte 
b) Kontrollkomiteens medlemmer 
c) Valgkomiteens medlemmer 
d) Revisor 

 
Vi gjør oppmerksom på det ved valg/oppnevning av 2 representanter til forbundstinget skal velges 
representanter fra begge kjønn (jfr NIFs lov, paragraf 2-4).  
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Til 
Klubber 
 
 
 
 
 
 
 

FULLMAKTSSKJEMA 
 

FOR NCFs TING 2019 
 

 

 
I følge Norges Castingforbunds lov §11 møter en representant for hvert medlemslag som har inntil 
50 medlemmer og to representanter fra hvert lag som har mer enn 50 medlemmer.  
 
 
 
 
Fra ………………………………………………………………………………………...møter 
 
 
……………………………………………… og ……………………………………………… 
 
 
som representant (er) på NCF’s Ting 2019.  
 
 
 
       …………………………………………… 
        Leders underskrift 
 
 
 
 
Skjemaet returneres innen 16. januar til: 
 
Norges Castingforbund 
Postboks 5000 
0840 Oslo 
 
E-post: casting@nif.idrett.no 
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