Viktig informasjon i forbindelse med det ekstraordinære
forbundstinget i Norges Cykleforbund
1. Hvem har representasjonsrett på forbundstinget?
Representasjon på forbundstinget er omtalt i Lov for Norge Cyckleforbund § 15.
Følgende møter med stemmerett:
a) NCFs styre.
b) Representanter fra regionene. Hver region kan stille med 2 representanter pr fylke regionen
omfatter.
c) Representanter fra lagene, etter følgende skala, og basert på medlemstallet forut før
Forbundstinget avholdes:
Inntil 100 medlemmer 1 representant.
Fra 101 medlemmer og derover 2 representanter.
Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor
utvalgets/komiteens arbeidsområde:
a) Medlemmer av GU, tingvalgte utvalg og komiteer.
b) Medlemmer av utvalg oppnevnt av Forbundsstyret.
c) Kontrollkomiteens medlemmer.
d) Valgkomiteens medlemmer.
e) Revisor.
f) Lovutvalgets medlemmer.

2. Hvordan oppnevnes/velges representantene fra klubbene/regionene?
Alle klubber og regioner som skal ha representanter på det ekstraordinære forbundstinget, må sørge for
at representantene enten er valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/regionsting, eller er
oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet/regionstinget. For de klubber/regioner som på det siste
ordinære årsmøtet/regionstinget ikke allerede har valgt representanter til å representere
klubben/regionen på særforbundstinget, er det to alternativer for å oppnevne/velge representanter:
•

Alternativ 1: Dersom styret har fått fullmakt av årsmøtet/regionstinget til å oppnevne
representanter, må det avholdes et styremøte der det oppnevnes representanter. Styremøter
kan gjennomføres som et fysisk møte, per epost eller per telefon/videokonferanse.

•

Alternativ 2: Dersom styret ikke har fått fullmakt på det forrige ordinære årsmøte/ting, må det
avholdes et ekstraordinært årsmøte/regionsting der det velges representanter eller der styret gis
fullmakt til å oppnevne representanter. Merk at det må gå minst 14 dager fra innkallingen er
sendt til avholdelse av det ekstraordinære årsmøtet/regionstinget. For regionene gjelder det
ingen minstekrav til antall deltakere på et ekstraordinært regionsting. For klubbene må det
derimot møte et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antallet
styremedlemmer, dvs. leder, nestleder og det antall ordinære styremedlemmer som følger av
klubbens lov.

NIFs valgbarhetskrav
Når det velges/oppnevnes representanter til et forbundsting, må regionen/klubben huske på at NIFs
valgbarhetskrav gjelder. Kort fortalt gjelder følgende:
•

•
•

Dersom regionen/klubben skal oppnevne 2 eller 3 representanter, må begge kjønn være
representert. Dersom regionen/klubben skal oppnevne 4 eller flere representanter, må det
velges minst 2 representanter fra hvert kjønn. (NIFs lov § 2-4) Det bør oppnevnes
varamedlemmer av begge kjønn.
Det kan ikke velges/oppnevnes personer i klubben som er ansatt i klubben eller som har en
økonomisk interesse i klubben. (NIFs lov §§ 2-6 og 2-7)
Det kan ikke velges/oppnevnes personer i regionen som er ansatt i/har økonomisk interesse en
medlemsklubb eller i regionen. (NIFs lov §§ 2-6 og 2-7)

Mer informasjon om valgbarhetskravene finner dere i veilederne til bestemmelsene her.
Fullmaktsskjema
Alle klubber/regioner må fylle ut fullmaktsskjema som skal undertegnes av styreleder i
klubben/regionen.

