
 
 

INNKALLING  
TIL  

ÅRSMØTE I SEKSJON BOCCIA OG TEPPECURLING 2021 
OG 

TINGET I NORGES FLERIDRETTSFORBUND 2021 
 

LØRDAG 20. MARS 

DIGITALT 

 

Rammeprogram (foreløpige klokkeslett) 
Lørdag 20. mars 
Kl 10:00 – 13:00 Årsmøte i seksjon Boccia og teppecurling 
Kl 14:00 – 15:30 Tinget i Norges Fleridrettsforbund 

 

Det legges opp til følgende tidsplan (for både årsmøtet og Tinget) 

21. des Innkalling sendes ut  

12.jan Innloggingstest 
For alle som er usikker på hvordan de skal delta digitalt, setter vi av en time 
slik at folk kan gjøre en testinnlogging. Send en e-post til 
karsten.olstad@nif.idrett.no om du ønsker å logge deg inn digitalt. Alt du 
trenger for testen er en pc med tilkoblet internett og en mikrofon (innebygget i 
din bærbare pc). 

22. jan Innmelding av saker fra idrettslagene 
Må sendes skriftlig med begrunnelse og være undertegnet av klubbens leder 
til karsten.olstad@nif.idrett.no innen 22. januar 2021. Det må komme klart 
fram om saken gjelder Boccia og teppecurling eller Fleridrettsforbundet. 

10. feb Utsendelse av de sakspapirer som er klare. Regnskap 2019, beretning 
2019 – 20, strategiplan 2021 -, saker fra idrettslagene, mm 
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15 – 25 feb  Det inviteres til teamsmøter der ulike temaer tas opp. Temaene kan være 
strategiplan, saker fra idrettslagene, mm 

05. mar Utsendelse av resten av sakspapirene. Regnskap 2020, forslag til valg av 
styret og valgkomité og eventuelt korrigering av tidligere utsendte sakspapirer 
som en konsekvens av diskusjonene på teamsmøtene. 

17. mar Prøve Årsmøte på Teams – test av at systemet fungerer for idrettslagene 

20. mar Årsmøte seksjon Boccia og teppecurling og Tinget Norges 
Fleridrettsforbund 

For hvem? 
Digitalt seksjonsårsmøte og Ting gir en unik mulighet til å la mange i idrettslagene delta og 
bli kjent med hva som står på agendaen på sentrale politiske møteplasser. Gjør dagen til en 
dag for hele styret og andre funksjonærer. Sitt sammen og følg med. Legg gjerne inn et eget 
program i løpet av dagen. Fagseminar, trening, styremøte?   

Representasjon – Årsmøtet seksjon Boccia og teppecurling  
På årsmøtet møter med stemmerett: 
a)    Medlemmer av seksjonens sitt styre 
b)    Representanter fra foreningene etter følgende skala (idrettsregistreringen 2019): 
           **  foreninger med inntil 499 medlemmer   1 representant 
           **  foreninger fra 500 til 1499 medlemmer   2 representanter 
           **  foreninger med 1500 eller flere medlemmer  3 representanter 
 
Medlemmene i seksjonsstyret har én stemme hver. Medlemmene i styret kan ikke samtidig 
representere et idrettslag. Ingen kan representere mer enn ett idrettslag på årsmøtet. 
 
Videre møter valgkomiteen uten stemmerett, men med talerett i de saker som ligger innenfor 
valgkomiteens område. 

I henhold til NIFs lov kan ikke ansatte representere idrettslag på årsmøtet. Men de kan delta 
på årsmøtet som observatører.  

Representasjon – Tinget Norges Fleridrettsforbund 

(1) På forbundstinget møter med stemmerett: 

 Totalt 102 stemmeberettigede som fordeles slik: 

 a) Forbundsstyrets medlemmer (6 medlemmer) 

 b) Representanter for seksjonene, inntil 96 stemmeberettigede som fordeles slik: 

• Samtlige seksjoner skal tildeles 15 mandater/representanter.  

• 2/3 av de resterende 51 mandatene fordeles i henhold til seksjonenes 
lagsantall og den siste 1/3 av de resterende 51 mandatene fordeles i 
henhold til seksjonens medlemstall pr 31.12 to år forut for 
Særforbundstinget (NIFs tall).  

Ingen seksjon kan tildeles mer enn 49% av det samlede mandatantallet. 
Lagsrepresentantene fordeles mellom lagene på følgende måte: 
Etter idrettslagenes medlemsmasse (det største idrettslaget tildeles først, osv.).  



I henhold til NIFs lov kan ikke ansatte representere idrettslag på årsmøtet. Men de kan delta 
på årsmøtet som observatører.  

 

NB!! Etter «NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling» må lag som stiller med 2 eller 3 representanter 
være representert med begge kjønn 

 
Påmelding 
Bindende påmelding av antall representanter fra hvert idrettslag (de som har alle rettigheter) 
seksjonsårsmøtet og Tinget. Skjemaet sendes til karsten.olstad@nif.idrett.no innen 10. 
mars. 

 

Velkommen! 
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