TIL ALLE KLUBBER
Det nærmer seg tid for Tinget 2018 i Norges Squashforbund.
Tinget avholdes på Olympiatoppen Sportshotell Sognsvann søndag 06. mai kl 12.00 – 17.00.
Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest søndag 08. april.
Det er fremdeles noen som ikke har innbetalt medlemskontingenten. Vi ber om at dette gjøres
umiddelbart. NSqF viser til § 5.3 – Kontingent / avgift i Norges Squashforbunds Lover og
Bestemmelser vedrørende manglende innbetalt kontingent / avgift.
I forbindelse med Årsmøtet /Tinget kan det deles ut en æresmedalje hvis det finnes en verdig
kandidat. Med verdig kandidat menes en person som har fremmet sporten over lang tid, det være
seg sportslig eller administrativt og utmerket seg spesielt i forhold til dette. Har dere forslag til en
verdig kandidat? I så fall send forslaget til forbundskontoret som vil legge frem alle foreslåtte
kandidater for styret.
Siste frist for påmelding til Tinget er satt til 08. april 2018
Vennligst send en e-post til
bente.stavenes@nif.idrett.no med følgende informasjon om representantene:
Navn, adresse, telefon, e-post adresse og klubbtilhørighet.

Med dette innkalles det til det 33. ordinære Forbundsting i Norges Squashforbund søndag
06. mai kl 12.00 – 17.00 på Olympiatoppen Sportshotell Sognsvann.
Innkallelse:
- Forbundstinget innkalles av forbundsstyret med minst 2 måneders varsel.
- Forslag som ønskes behandlet skal være sendt til styret senest 4 uker før Tinget.
- Fullstendig saksliste og alle nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest
2 uker før Tinget.
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§14 Forbundsstyret lyder:
(1) Norges Squashforbunds øverste myndighet er NSqFs ting som avholdes annet hvert år innen
utgangen av april.
(2) Tinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har
representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på
internett eller på annen forsvarlig måte. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal
sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være
sendt til styret senest 4 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter
med forslag må være sendt ut senest 2 uker før tinget.
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og
godkjenning av sakslisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
(4) Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.
(5) På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført
på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det,
ved godkjenning av saklisten.

§ 15 Representasjon på Norges Squashforbunds ting
(1) På Norges Squashforbunds ting møter med stemmerett:
a) Forbundets styre.
b) Representanter fra klubbene etter følgende skala:
For medlemstall til og med 200
1 representant
For medlemstall fra 201 og oppover
2 representanter
Forbundsstyrets medlemmer har 1 stemme hver. Disse kan ikke samtidig representere en klubb.
Representantene fra de respektive klubbene har 1 stemme hver.
Bare de fremmøtte representantene har stemmerett. Man kan ikke stemme med fullmakt.
(2) Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt
av styret etter fullmakt.
(3) Reiseutgiftsfordeling i forbindelse med deltagelse på tinget, gjøres på billigste reisemåte og
foretatt etter følgende skala:
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a) for styrets medlemmer refunderes alle utgifter (kost, losji og reise)
b) for ledere i Ting valgte utvalg og komiteer refunderes alle utgifter
(kost, losji og reise)
c) for komiteenes øvrige medlemmer refunderes utgifter til kost
d) for klubber refunderes alle utgifter (kost, losji og reise for 1 person)
(4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor
utvalgets/komiteens arbeidsområde:
a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem
dersom leder er forhindret fra å møte
b) Kontrollkomiteens medlemmer
c) Valgkomiteens medlemmer
d) Revisor
e) Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale og
forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på forbundstinget.

§ 16 Ledelse av tinget
Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e)
representant(er).

§ 17 Forbundstingets oppgaver
1.

c)

Forbundstinget skal:

a) Godkjenne de fremmøtte representanter
b) Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
d) Behandle årsberetning fra forbundet.
e) Behandle forbundets regnskap i revidert stand.
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f)

i)

Behandle forslag og saker
g) Fastsette kontingent og avgifter
h) Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett i følgende orden:
presentasjon av langtidsplan og plandebatt
vedta langtidsplan for to tingperioder – 4 år
presentasjon av budsjett og budsjettdebatt
fastsette budsjett for den kommende ting perioden
Engasjere statsautorisert / registrert revisor til å revidere forbundets regnskap.
j)
Foreta følgende valg

a) Annen hvert Ting:
1. Til hovedstyret president, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem,
2. Til kontrollkomite, leder, 1 medlem og 1 varamedlem
b) Annen hvert Ting:
1. Til hovedstyret visepresident, 1 styremedlem og 1 varamedlem,
2. Til valgkomite leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
3. Representant(er) til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi styret
fullmakt til å oppnevne representant(er)
§ 6 Kjønnsfordeling (NIF § 2.4)
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i
Norges Squashforbund skal det velges personer fra begge kjønn.
(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller
oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge
kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregning av
kjønnsfordelingen
(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi
dispensasjon fra denne bestemmelsen.
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av
manglende oppfyllelse av bestemmelsen. (Se forskrift til NIFs lov § 2-4)

§ 18 Stemmegivning på forbundstinget
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan
møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
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(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis
det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke
inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått
mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter
denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrekning.
(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til § 6 til § 9.

Stavanger, 26.02.2018
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