Ekstraordinært Forbundsting 2017
Til:
Medlemsklubber i NMF
Forbundsstyret
Avdelingsforbundsstyrer/seksjonsstyrer
Regioner
Ledere i faglige utvalg/komiteer
Kontrollkomiteen
Valgkomiteen
Revisor
Drammen, 27. oktober 2017

Innkalling til NMF Ekstraordinært Forbundsting 2017
Det innkalles herved til ekstraordinært Forbundsting i Norges Motorsportforbund.
Tid
Sted

:
:

Innsjekk:

Fredag 10. november
Thon Hotel Oslo Airport
16.30 – 18.00

Møtet settes kl.18.00 med forventet møteslutt kl. 21.00 (endring møtetidspunkt i forhold til innkalling
datert 4.10.2017)
Årets Motorsportkonferanse vil bli avhold på samme sted påfølgende lørdag 11. november og søndag 12.
November (se egen invitasjon og påmelding).
Forbundstingets representasjon skal skje i henhold til NMF`s lov, § 16 der det heter følgende:
På forbundstinget møter med stemmerett:
a) Forbundsstyret og seksjonsstyrene
b) Representanter fra klubbene etter følgende skala:
001 – 050 medlemmer
1 representant
051 – 100 medlemmer
2 representanter
101 – 200 medlemmer
3 representanter
201 - 300 medlemmer
4 representanter
301 og flere medlemmer
5 representanter
c) 2 representanter fra hver av regionene
Som beregningsgrunnlag brukes idrettens siste oppgaver over aktive medlemmer rapportert gjennom
idrettsregistreringen. Organisasjonsledd må ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Norges
Motorsportforbund for å kunne være representert.
Representantene må være valgt i klubbenes ordinære eller ekstraordinære årsmøte, eventuelt i
medlemsmøte med valget kunngjort på saksliste, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet. Det
presiseres at klubbene kun kan velge utsendinger til forbundstinget som har tilknytning til
grener/særidretter i NMF.
Det benyttes reisefordeling basert på faktisk fremmøtte representanter.
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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 utvalgs-/komitemedlem dersom
leder er forhindret fra å møte.
b) Kontrollkomiteens medlemmer
c) Revisor
d) Valgkomiteen

I henhold til vedtak på ordinært Forbundsting april 2017 skal forbundsstyret fremlegge revidert
idrettspolitisk dokument (IPD) for vedtak, og eventuelt revidert organisasjonsmodell og revidert lov.
Fullstendig saksliste og eventuelle nødvendige saksdokumenter med forslag publiseres på forbundets
nettsider senest 14 dager før ekstraordinært Forbundsting.
Klubbenes representanter må sammensettes i tråd med NIFs lov, § 2-4 (kjønnsfordeling), slik at begge
kjønn er representert hvis klubben stiller med mer enn 1 delegat. Eventuell dispensasjon fra denne
bestemmelsen kan kun gis av Idrettskretsen klubben er tilknyttet.
Repetenter kan møte opp uanmeldt, men det oppfordres innstendig av praktiske hensyn om at påmelding
skjer innen torsdag 2. november 2017 kl. 23:59
via https://www.deltager.no/ekstraordinaert_forbundsting_2017 .
Ved påmelding senere vil vi kunne få praktiske utfordringer som blant annet kan føre til forsinket møtestart,
og andre kapasitetsbegrensninger knyttet til hotellets tilbud.
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