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 Invitasjon til Stiftelsesmøte av Region Midt 

 

       

       Onsdag 16. februar - kl 18.00 til 19.30 (Digitalt) 

 

 

Norges Rugbyforbund inviterer til stiftelsesmøte i Region Midt 

Saker som klubber ønsker tatt opp på stiftelsesmøte må sendes til NRF styret innen 2. 

februar. 

Saker sendes til Norges Rugbyforbund på email sigrid.dyrkorn@rugby.no – emne: Sak til 

stiftelsesmøte Region Midt. Vedlagt mal skal brukes. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene 

senest én uke før stiftelsesmøtet på www.rugby.no. Dette vil i tillegg bli sendt ut på mail i 

forkant av møtet. 

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

måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For 

mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NRF lov§15 . 

 

 

 

 

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

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

 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

styret  

 

 

 

mailto:rugby@nif.idrett.no
http://www.rugby.no/
https://rugby.no/wp-content/uploads/2021/08/Lov-for-Norges-Rugbyforbund-vedtatt-pa-Tinget-2021-2.pdf
http://lovdata.no/niflov/2015-06-07-1/§2-4
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            Påmeldingsskjema til stiftelsesmøte 
 

Norges Rugbyforbund 

       Onsdag 16. februar - kl 18.00 til 19.30  

Klubb:      

Navn på deltakere:  

Nr Navn (hele navnet) E-post 

1   

2   

3   

 

I henhold til § 15 i NRFs lov kan følgende møte med stemmerett på stiftelsesmøtet 

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 Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes 

av særforbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.  

15.4 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 

Returneres senest    9. februar   2021 

 

mailto:rugby@nif.idrett.no
http://www.rugby.no/wp-content/uploads/2017/01/Lov-Norges-rugbyforbund-050316.pdf
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SAK til NRF stiftelsesmøtet  
 

  

 

SAK  

 

Navn (hele navnet) 

 

Navn på SAK 

 

 

Forslagstiller 

SF/ KLUBB 

 v/ NAVN 

 

 

 

 

kontaktopplysning  

E-post og 

mobilnummer 

 

 

Hva dreier saken  

seg om  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til endring  
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