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       Lillehammer, 28. februar 2014                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NORGES AKE-, BOB- OG SKELETONFORBUND'S TING 2014        
 
 
Det varsles herved om NORGES AKE-, BOB- OG SKELETON FORBUND's TING 2014, 
lørdag, 26. april 2014. Tid og sted kommer.  
 
Vi refererer til NABSF's lover: 
 
§ 14 – Særforbundstinget 
NABSF's øverste organ er forbundstinget som avholdes innen 30. april hvert år. 
 
Tinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har 
representasjonsrett.  Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i 
henhold til NIF’s lov § 2-4.   Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret 
senest 6 uker før tinget.  Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med 
forslag, må være sendt ut senest 2 uker før tinget. 
 
Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling 
og godkjenning av sakslisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan 
behandles. 
 
Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 
 
På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført 
på utsendt/kunngjort saksliste.  Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar 
det, ved godkjenning av sakslisten. 
 
 



 
§ 15 – Representasjon på særforbundstinget 
På forbundstinget møter: 
 
Med stemme-, forslags- og talerett: 
a) Styrets faste medlemmer,  
b) Representanter fra klubbene etter følgende skala: 
 medlemstall fra 1 til og 50    1 representant 
 medlemstall fra 51 til og med 150  2 representanter 
 medlemstall fra 151 og oppover  3 representanter 
 særkrets eller særutvalg   1 representant  
 
 
Antall representanter beregnes ut fra det antall medlemmer klubbene har betalt 
kontingent for til forbundet, i det året forbundstinget holdes. Kontingenten tilbakeføres 
i sin helhet til idrettene. 
 
 
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt 
av styret etter fullmakt. 
 
Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av forbundet. 
Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 
 
 
Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor 
utvalgets/komiteens arbeidsområde: 
 
a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom 
 leder er forhindret fra å møte. 
b) Kontrollkomiteens medlemmer 
c) Valgkomiteens medlemmer 
d) Revisor 
e) Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale og forslagsrett 

i de saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på særforbundstinget. 
f) Observatør/representant fra Lillehammer Olympiapark AS. 
 
 
 
Frist for innsendelse av forslag som ønskes behandlet på tinget, er lørdag 15. mars 2014.    
 
Frist for forslag til kandidater til Æres- og Hederspris, er lørdag 15. mars 2014.  
 
Vedtatt på NABSFs ting 2012: 
Kontingentene forblir kr. 50,- pr. klubb og kr. 10,- pr. medlem. 
 
Vi refererer til NABFSs lover § 4 og 11, og ber om at kontingentene er betalt innen  
lørdag 15. mars 2014, til NABSFs konto nr. 5134 06 06349.  Varsel og bankgiro blir sendt 
til NABSFs medlemmer i posten. 
 



 
Vi ber om at det blir meldt inn skriftlig til forbundskontoret innen Mandag 21. april 2014, 
hvem som er oppnevnt ved navn, på årsmøte i klubben, til å representere på årets ting og om 
eventuelle observatører. 
 
Sakslisten blir utsendt senest lørdag 12. april 2014. 
 
 
  
 
Med vennlig hilsen 
NORGES AKE-, BOB- OG SKELETONFORBUND 
 
Styret  
 
 
 


