Til klubber og regioner
tilsluttet Norges Cykleforbund

Rud, 22.12.2015

FULLMAKT
TIL
Norges Cykleforbunds 87. ordinære Forbundsting
Radisson Royal Blu Hotel, Bergen
Lørdag 27. – Søndag 28. februar 2016

Vår klubb/region har oppnevnt følgende representant (er):
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
Vararepresentant (er):
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
Klubb/regionnavn: ___________________________________________________
Sted/Dato: __________________________________________________________
Underskrift:__________________________________________________________
DETTE SKJEMAET MÅ FYLLES UT OG VÆRE NCF’S KONTOR I HENDE OG SIGNERT
SENEST FREDAG 15. JANUAR 2016. (NCF, PB 170, 1309 Rud – fax: 67 80 49 21
eller scannet til e-post: beate.stenberg@sykling.no)
Når det gjelder representasjons- og stemmerett, er dette omtalt i NCFs lov § 5-8 og § 15 og i
NIFs lov §§ 2-5 og 10-3 og 4, retningslinjer for NIFs lov § 2-5.
Regionene kan delta med en (1) representant fra hvert fylke.
Klubber med inntil 100 medlemmer:
Klubber med 101 medlemmer og flere:

en (1) representant
to (2) representanter

Tallene baseres på aktivitetstallene fra Idrettsregistreringen 2014/(2015).
For at stemmerett kan utøves må alle forpliktelser i forhold til NCF være oppfylt.
Klubbene må ha gjennomført idrettsregistreringen 2014 (siden IR for 2015 er utsatt).
Klubber og regioner må ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NCF.
Man kan godt melde på flere enn det er angitt her, men disse vil da ikke ha tale, stemme- eller
forslagsrett. Disse får status som observatører.

Nyinnmeldte klubber må ha vært medlem i Norges Idrettsforbund i seks (6) måneder og ha oppfylt
pålagte forpliktelser, for å ha stemme- og forslagsrett.
§ 2-4.Kjønnsfordeling
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv og ved representasjon til
årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved
valg/oppnevning av mer enn 3 personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert
kjønn.
(2) Tillegg NCFs lov §6,2 – Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre, skal begge
kjønn være representert.
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