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Til
Styret
Tillitsvalgte
Klubber
Oslo 20.01.21

INNKALLING TIL NCF FORBUNDSTING 2021
Norges Castingforbund innkaller herved til Forbundsting 2021
Lørdag 20. mars kl. 12.00
Forbundstinget gjennomføres i Oslo på Ullevål stadion, eventuelt digitalt via Teams,
dersom koronasituasjonen krever det. Medlemsklubbene vil oppdateres på dette
nærmere gjennomføringen.
Saker som ønskes behandlet på forbundstinget må sendes inn innen 1 måned før
tinget. Sakspapirene sendes ut senest 2 uker før forbundstinget.
Forslag som ønskes behandlet på Tinget, må være innsendt innen 20. februar.
Dagsorden og sakspapirer til Tinget blir sendt ut senest 6. mars.
NCFs valgkomite har påbegynt sitt arbeid, og valgkomiteen kan kontaktes ved
komiteens leder Tom Robertsen tom@flycasting.no
Med hilsen
NORGES CASTINGFORBUND
Marius H. Johannessen
Generalsekretær

Sognsveien 75, N-0840
www.castingforbundet.no
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NORGES CASTINGFORBUND´S FORBUNDSTING 2021
Særforbundstingets oppgaver
Særforbundsstinget skal:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle beretning for særforbundet, herunder beretninger fra tingvalgte organer.
9. Behandle særforbundets regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors beretning
og kontrollutvalgets beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette kontingent.
12. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
13. Engasjere revisor til å revidere særforbundets regnskap.
14. Foreta valg
(Se nærmere om særforbundstinget i §17 i NCFs lov).
Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett
(Fra §15 i NCFs lov)
(1)

Forslagsrett til særforbundstinget:
a)
Styret.
b)
Et representasjonsberettiget organisasjonsledd.
c)
Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(2)

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på særforbundstinget:
a)
Styret.
b)
Representanter fra idrettslag etter følgende skala:

Medlemslag med inntil 50 medlemmer har én representant på tinget Medlemslag med mer enn 50
medlemmer har to representanter på tinget. Representantene må være valgt på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret.
Representasjon beregnes etter Idrettsregistreringen per 31.12 og meddeles organisasjonen samtidig med
innkallingen til særforbundstinget. Særforbundsstyret fastsetter hvor stor del av representantenes
reiseutgifter som skal dekkes av særforbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.
(3)

Møterett, talerett og forslagsrett på særforbundstinget i saker som ligger innenfor
utvalgets/komiteens arbeidsområde:
a)
Kontrollutvalgets medlemmer.
b)
Valgkomiteens medlemmer.
c)
Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er
forhindret fra å møte.

(4)

Møterett og talerett på særforbundstinget:
a)
Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
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Særforbundets generalsekretær.
Representant fra NIF.

(5)

For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som
representant til Idrettstinget, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av et
idrettslag som er medlem i særforbundet i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til idrettslaget.

(6)

En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i et særforbund: medlem av styret,
valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. Person med slikt verv
kan ikke møte på særforbundstinget som representant for et annet organisasjonsledd.

Klubbenes representasjon (grunnlag Samordnet rapportering 2020 (31.12.2019)):
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FULLMAKTSSKJEMA
FOR NCFs TING 2021

I følge Norges Castingforbunds lov §15 (2) 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 2021.

……………………………………………
Leders underskrift

Skjemaet returneres innen 20. februar til:
Norges Castingforbund
Sognsveien 75
0840 Oslo
E-post: casting@nif.idrett.no
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