
NVBF

Til 2. mars 2022

NVBFs medlemsklubber
NVBFs tingvalgte komiteer
Regionale representanter

INNKALLING TIL NVBF’S TING 2022 DET 49
ORDINÆRE FORBUNDSTING 11.-12. JUNI 2022

lht. Norges Volleyballforbunds lov § 14 innkalles med dette til Forbundstinget. Innkalling og
saksdokumenter gjøres tilgjengelig for NVBFs medlemmer på forbundets offisielle nettside
volleyball.no. Volleyballtinget holdes på Quality Hotel Expo, Fornebu og åpnes lørdag kl.
11.00 og fortsettelse ut dagen. I tillegg til selve forbundstinget, lørdag 11juni, inviterervi til
strategi workshop og nyttig faglig påfyll søndag 12.juni med program ‘<Organisasjonens dag
— frivillighet».

Tid/sted:
Forbundsstyret innkaller til ordinært forbundsting lørdag 11. juni 2022.

Program lørdag 11.juni:
Kl. 10.00-10.45: Registrering av delegatene
Kl. 11.00-13.00: Tingforhandlinger
Kl. 13.00-14.00: Lunsj
Kl. 14.00-19.00: Tingforhandlinger
kl. 20.00: Tingmiddag

Program søndagl2. juni: Foredrag/Workshop «Organisasjonens dag - frivillighet»
Kl. 09.00- 13.00: Foredrag og workshop
Kl. 13.00-14.00: Lunsj

Representasjon
Klubbrepresentan ter:

- Idrettsiag med medlemmer fra 0 — 99 har én representant *

- Idrettsiag med 100 eller flere medlemmer har to representanter *
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Vi gjør oppmerksom på:
Klubber med to representanter må ha en representant av hvert kjønn. For å ha
representasjonsrett må et idrettslag ha vært medlem av NVBF i minst 6 måneder og oppfylt
pålagte forpliktelser. Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte/valgmøte, eller oppnevnt av styret. Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av
møterett, stemmerett og forslagsrett til og på forbundstinget.

* Beregningsgrunnlag for antall representanter fra idrettslag:

Det tas utgangspunkt i volleyballgruppas aktivitetstall fra Samordnet søknad og
rapportering (ldrettsregistreringen) 2020 (2021 dersom disse tallene foreligger fra NIF ved
påmeldingsfristen).

Regionale representanter:
- to representanter pr. region fra Nord, Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane,
Hordaland og Sydvest, og med fire representanter fra Øst.

Representanter fra regionene må velges på valgmøte avholdt det året det avholdes
forbundsting. Valgmøter i regionene må avholdes innen 30 april hvert år.

Valgbarhet, representasjon, kjønnsfordeling og habilitet følges av NlFs lov § 2-4.
Kjønnsfordeling.

Påmelding/praktisk informasjon
Påmelding til forbundstinget 2022 skal gjøres via eget skjema/link. Vi åpner for elektroniske
påmelding til Tinget i slutten av april. Forslag som skal behandles på Tinget må være sendt
post@volleyball.no innen 10. april 2022. Forslaget må inneholde begrunnelse og være signert
av leder, samt innsendt innen fristen.

Publisering av saksdokumenter:
Saksliste, saksdokumenter og beretninger gjøres tilgjengelig for påmeidte deltakere på
forbundets offisielle nettside og vil bli publisert på vollleyball.no 20. mai 2022.

Norges Volleyballforbund ønsker vel møtt til Forbundstinget 2022’

Med vennlig hilsen NORGES VOLLEYBALLFORBUND

Eirik Sørdahl Kristian Gjerstadberget
President Generalsekretær


