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 Invitasjon 

       

Forbundstinget i Norges Rugbyforbund 

       Lørdag 1. april 2017 - kl 12.00 – 16.00. 

 

 

Styret inviterer til Forbundstinget i Norges Rugbyforbund. 

Saker som klubber ønsker tatt opp på tinget må sendes til styret innen 1. mars. 

Saker sendes til Norges Rugbyforbund på email rugby@nif.idrett.no – emne: Sak til TINGET. 

Vedlagt mal skal brukes. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene 

senest to uker før forbundstinget på www.rugby.no 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én 

måned, og ha betalt kontingenten. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, 

forslagsrett mv., se NRF lov § 7. 

Tinget 2017 er for en toårig tingperiode. Dette ble vedtatt på forrige ting, mars 2016.  

Dette betyr at budsjett- og valgperiode er for 2017 og 2018 og at neste forbundsting blir i 

mars 2019.  

Reiseutgifter til tinget dekkes ikke. 

 

Les mer om valgbarhet & stemmerett i NIF’s lover: 

http://lovdata.no/niflov/2015-06-07-1/§2-4 

 

Velkommen til forbundstinget. 

Med vennlig hilsen 

styret  
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            Påmeldingsskjema til Forbundstinget 
 

Norges Rugbyforbund 

Idrettens Hus, Oslo 01. april 2017 -   Kl. 12.00 – 16.00 

Returneres senest 1. mars 2017 

 

Klubb:      

Navn på deltakere (hvis flere fra samme klubb, må begge kjønn være representert, 1 kvinne/ 1 mann) 

Nr Navn (hele navnet) E-post 

1   

2   

3   

 

I henhold til § 15 i NRFs lov kan følgende møte på forbundstinget. 

15.1 På forbundstinget møter med stemmerett: 
a. Forbundsstyret 
b. Valgte representanter fra klubbene etter tingets bestemmelser. 
c. Klubbrepresentanter møter på tinget etter følgende fordeling  

(sett i forhold til tallene som fremkommer i idretts-registreringen/NIF): 
Klubber med 50 medlemmer eller færre: 1 repr. 

Klubber med 51 – 150 medlemmer: 2 repr. 

Klubber med 151 medlemmer eller flere: 3 repr. 

15.2  Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært 

årsmøte/ting i klubbene, eller oppnevnt av klubbstyret etter fullmakt av 

årsmøtet.  

15.3  Videre møter uten stemmerett: 

a.   Leder i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem 

      dersom leder er forhindret fra å møte  

b.   Kontrollkomiteens medlemmer 

c.    Valgkomiteens medlemmer  

d.    Revisor  

15.5 Videre møter uten stemmerett, men med generell tale- og forslagsrett:  

- generalsekretær - ansattes representant 
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SAK til NRF FORBUNDSTINGET – 2017  
 

  

 

 

 

Opplysninger 

 

       Navn på SAK 

 

 

 

Forslagstiller 

KLUBB 

 v/ NAVN 

 

 

 

 

E-post og 

mobilnummer 

 

 

Hva dreier saken  

seg om 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til endring 
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