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Norges Skytterforbund 

Innkalling til det 61. ordinære Forbundsting 
 
Forbundstinget avholdes søndag 23. april 2023 kl 09.00 til senest kl 15.00 på Thon Hotel Linne, 
Statsråd Mathiesens vei 12, Oslo. 
 
Lørdag 22. april fra kl 12.00 avholdes en delegatkonferanse hvor delegatene og forbundsstyret 
får anledning til å diskutere de ulike forslagene som er fremmet til Forbundstinget. 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. 
 

Representasjon 

Representasjon fra kretser og lag, i hht. NSFs lov § 12-2 : 

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. 

Representasjon beregnes etter antall medlemmer i kretsenes klubber hentet fra siste 
tilgjengelige medlemsstatistikk fra NIF og meddeles organisasjonen samtidig med innkallingen 
til særforbundstinget. 

For representasjonsrett for idrettslag gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 

Kommentarer: 
- Lagsrepresentantene kan ikke være innvalgt i kretsens styre. 
- Sist tilgjengelige statistikk hentes fra Samordnet rapportering 2021, dvs. tall pr. 

31.12.2021. En tabell som viser antall representanter hver krets kan stille med, er 
vedlagt. 

- Referansen til NIFs lov 10-3 gjelder at en klubb må ha vært medlem i NIF i 6 måneder 
før de kan sende representanter til forbundstinget. 

 
Ved valg av representanter, vær oppmerksom på følgende bestemmelse i NIFs lov § 2-5: 

(3) En person kan ikke samtidig innen et organisasjonsledd inneha mer enn ett av følgende 
verv: medlem av styre, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, sanksjonsutvalg, 
domsutvalg, appellutvalg. Person med slikt verv kan ikke møte på organisasjonsleddets 
årsmøte/ting som representant for et annet organisasjonsledd. 
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Det vil si at personer som på siste forbundsting ble valgt som styremedlemmer og komite-
nestledere eller som leder/medlem i Kontrollutvalget, Lovkomiteen og Valgkomiteen, eller som 
har tatt over noen av disse vervene i løpet av tingperioden, IKKE er valgbare som krets-/ 
lagsrepresentanter til Forbundstinget. 
 

Kjønnsfordeling 

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. Med 3 representanter må man stille med kjønnsfordelingen 2+1, med 4 
representanter 2+2, med 5 representanter 3 + 2 og med 6 representanter 3+3.  

Kravet om kjønnsfordeling gjelder ved valg av kretsrepresentanter og valg av 
lagsrepresentanter hver for seg. 

 

Kostnader/påmelding 

Hotellprisen er: 
Fullpensjon, enkeltrom, pr døgn: kr 1.795 
Dagpakke, ikke overnatting, pr dag: kr 695 

Nærmere informasjon om påmelding, reisefordeling etc. kommer senere, i god tid før 
tingdatoen. 

 

Forslag 

Forslag som ønskes behandlet på Forbundstinget, må i henhold til NSFs lov § 11 (og NIFs lov § 
2-16) være innsendt senest 23. mars 2023. Tildligere var fristen 10 uker, men i forbindelse med 
NIFs siste revisjon av lovnorm for særforbund, ble dette endret til 1 måned. Særlig med tanke 
på at påsken faller mellom forslagsfrist og tingdato, blir det kort tid for behandling av forslag. 
Vi ber derfor om at forslag sendes inn to (2) måneder før Tinget, selv om den formelle fristen 
altså bare er på en måned. 

Fullstendig dagsorden, sakliste og alle saksdokumenter sendes kretsene pr. e-post, og 
offentliggjøres på NSFs hjemmeside senest onsdag 5. april. 

 

Norges Skytterforbund, 4. november 2022 

 
Bjørn Harald Vik (sign)      Per Iversen (sign) 
President       Generalsekretær 

 

Vedlegg 

1) Antall delegater pr. krets 

 


