
Skytterkretsene

Oslo, 23.01. 2019

Innkalling til det 59. ordinære Forbundsting i Norges Skytterforbund

Forbundstinget avholdes lørdag 4. mai og søndag 5. mai 2019 på Scandic Oslo Airport
Gardermoen. 

Lørdag 4.mai fra kl. 1200 avholdes en delegatkonferanse hvor delegatene og forbundsstyret

får anledning til å diskutere de ulike forslagene som er fremmet til Tinget. Mens selve Tinget

gjennomføres på en formell måte med bl.a. begrensinger på taletid og hvilke saker som kan

behandles, vil man på delegatkonferansen fritt kunne debattere forslagene.

Selve tingforhandlingene starter søndag 5. mai 2019 kl. 0900 og er planlagt avsluttet kl. 1700.
Representantene bes planlegge til/hjemreise i samsvar med angitte tider.

Representasjon fra kretser og lag i hht. NSFs lov § 15 slik:

1) Hver krets kan møte med to representanter. I tillegg kan hver krets møte med 1 representant

pr. påbegynte 1000 medlem utover 1000 medlemmer (regnes f.o.m. medlem nr. 1001).

2) Lagrepresentanter* velges blant medlemslag - og klubber i kretsene i henhold til kretsenes

medlemsmasse; 1 representant pr. påbegynte 1500 medlem (regnes f.o.m. medlem nr. 1).

3) I kretser hvor det er klubber fra flere grener, bør minst 2 grener være representert på

forbundstinget.

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt

av styret etter fullmakt.

*Lagsrepresentantene kan ikke være innvalgt i kretsenes styre.

Det presiseres at bestemmelsene i NIFs lov § 2-4 omhandlende kjønnsfordeling, skal følges. 

Dette innebærer konkret at organisasjonsledd som stiller med 2 representanter, må velge en
fra hvert kjønn. Videre at organisasjonsledd som stiller med mer enn 3 representanter, må
velge minst 2 personer fra hvert kjønn.

Kravet om kjønnsfordeling gjelder både ved valg av kretsrepresentanter og valg av
lagsrepresentanter.

I hht NSFs lov § 15, skal krets- og lagrepresentantenes reise- og oppholdsutgifter i forbindelse

med Forbundstinget utlignes på kretsene i forhold til fullt antall representanter fra
vedkommende krets. Kretsene forskutterer sine representanters utgifter og fremmer regning til

forbundskontoret senest 1 måned etter tinget. Forbundskontoret beregner kostnader pr. krets
og betaler ut/krever inn differansen til/fra den enkelte krets.



Forslag som ønskes behandlet på Forbundstinget, må være postlagt senest 23. februar 2019,
jfr. lovens § 14.

Fullstendig dagsorden sendes kretsene pr. e-post og offentliggjøres på NSFs hjemmeside
senest 3 uker før tinget.

Med vennlig hilsen

Norges Skytterforbund

Håvard Larsen /s/
President

Vedlegg:

1) Antall delegater pr. krets

/
l

Atild Groven
Generalsekretær


