
NORGES VOLLEYBALLFORBUND 

Til 
NVBFs medlemsklubber 
NVBFs tingvalgte komiteer 
NVBFs regionale representanter 

Oslo, 11. mars 2020 

INNKALLING TIL 
NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS TING 2020 

DET 47. ORDIN/ERE FORBUNDSTING 
13. - 14. JUNI PA KOLBOTN (utenfor Oslo) 

Norges Volleyballforbund innkaller med dette til Forbundstinget 2020 iht. NVBFs lov/NIF 
lovnorm for Swrforbund (ny gjeldende fra 1.1.2020). 

Tid og sted 
Tidspunkt: 13. juni — 14. juni 2020 
Sted: Quality Hotel Entry 
Tentativt program: kl. 09.00 (registrering fram til 11.00) - 19.00 og 14. juni kl. 09.00 - 15.00 

Representasjon 
Klubbrepresentanter: 
- Idrettslag med medlemmer fra 0 — 99 har en representant * 
- Idrettslag med 100 eller flere medlemmer har to representanter * 

Fora ha representasjonsrett ma et idrettslag ha v rt medlem av NVBF i minst 6 maneder og 
oppfylt palagte forpliktelser. 
* Beregningsgrunnlag for antall representanter fra idrettslag: 
Det tas utgangspunkt i volleyballgruppas aktivitetstall fra Samordnet soknad og rapportering 
(Idrettsregistreringen) 2018 . 

Skyldig kontingent/avgifter medforer tap av moterett, stemmerett og forslagsrett til og pa 
forbundstinget. 

Regionale representanter: 
De regionale valgmotene skal iht. vedtekter § 5 for regionalt styre i NVBF velge regionale 
representanter til NVBFs.forbundsting. 

Representantene ma vwre valgt pa regionalt valgnnote. Valgbarhet, representasjon, 
kjonnsfordeling og habilitet folges av NIFs 

Reglene om kjonnsfordeling (NIFs lov) 
§ 2-4. Kjonnsfordeling (1) NIF og NIFs organisasjonsledd skal arbeide for en lik kjonnsfordeling 
ved valg/oppnevning til styrer, komiteer my. og representasjon til arsmoter/ting. 
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Ved representasjon ma den delegasjon som moter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal antallet 
representanter i den fremmotte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller bestemmelsen. 
Arsmotet/tinget kan likevel godkjenne den fremmotte delegasjonen dersom det foreligger 
uforutsette forhold utenfor organisasjonsleddets kontroll. 

Reisefordeling 
Forbundsstyret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av 
NVBF. Reiseutgiftsfordeling skal benyttes. 

Pamelding/praktisk informasjon 
Pamelding til forbundstinget 2020 skal gjores via eget skjema. Av praktiske hensyn ber vi om at 
den elektroniske p5melding til Tinget skjer innen 6. mai 2020. Forslag som skal behandles p5 
tinget m5 v re sendt post@volleyball.no innen 13. april 2020. Forslaget m5 inneholde 
begrunnelse og vwre signert av leder, samt innsendt innen fristen. 

Det vil bli lagt ut en egen fristliste for bestiling av hotell/dagpakker p5 forbundets nesttide for 
Tinget 2020. Her vil det legges ut informasjon om program, reisefordeling , p5melding, 
fullmaktskjemaer etc. Som en del av sondagens program planlegges det en workshop, som vil 
finne sted etter at valget er gjennomfort. Her vil det komme mer informasjon p5 tingsiden. 

Publisering av saksdokumenter 
Saksliste, saksdokumneter og beretninger vil bli publisert p5 vollleyball.no 20. mai 2020. 

Norges Volleyballforbund Onsker vel mOtt til Forbundstinget 2020! 

NVBF 

Med vennlig hiisen 
NORGES VOLLEYBALLFORBUND 

Eirik Sordahl 
President 

Kristian Gjerstadberget 
Generalsekretwr 
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