
 

 

 

Til klubber, tillitsvalgte, og eventuelt andre 

representasjonsberettigede etter særforbundets lov  

 

 

 

Oslo 14. januar 2021 

 

Innkalling til Norges Cricketforbund forbundsting 2021 

 
Norges Cricketforbund innkaller til ordinært forbundsting.  

Tinget avholdes søndag 14. mars 2021, kl. 09:00-18:00 på Meet, Ullevaal Stadion, Sognsveien 77 C, 

via Thon Hotell Ullevaal Stadion.  

Forslag som ønskes behandlet på tinget, må fremmes ved å bruke vedlagte mal, og være innsendt 

senest 14. februar 2021 til admin@cricketforbundet.no.  

Forslag på kandidater til valgkomiteen fremmes direkte til styret via admin@cricketforbundet.no 

innen 10. februar 2021.  

Fullstendig saksliste og nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på   

www.cricketforbundet.no i løpet av 28. februar 2021. 

Påmelding til tinget, både for representasjonsberettigete og observatører, gjøres digitalt HER eller 

via link på nettsiden. Fullmaktsskjema ettersendes til admin@cricketforbundet.no. 

Av praktiske hensyn ber vi om at påmeldingen og fullmaktsskjema skjer innen 8. mars 2021. 

Representasjonsrett til forbundstinget 

Det gjøres særlig oppmerksom på at den som skal representere en klubb på forbundstinget, må ha 

fylt 15 år og ha vært medlem av klubben vedkommende skal representere, i minst en måned før 

forbundstinget åpner 14. mars 2021, jf. NIFs lov § 2-5, og lovnorm for særforbund § 7. NCF vil i 

forkant av forbundstinget ta en gjennomgang av om den enkelte representant oppfyller kravene til 

representasjon. 
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§ 2-5. Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne 

velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må 

man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og 

ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Særforbund kan ha ytterligere 

valgbarhetskrav i egen lov etter godkjenning fra Idrettsstyret. 

 

2) Et medlem som er arbeidstaker i et idrettslag, jf. § 2-6 har ikke stemmerett på idrettslagets 

årsmøte. 

 

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. 

 

4) En person kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle 

konkurranseaktiviteten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til et av idrettslagenes 

fordel. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Side 6 

 

5) Forslagsrett på årsmøte/ting: 
a. Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. 

 
b. Styret i et organisasjonsledd har forslagsrett til og på eget årsmøte/ting. 

 
c. Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til årsmøte/ting i 

overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette 
årsmøtet/tinget. 
 

d. Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøte/ting i saker som ligger 
innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant har forslagsrett 
på årsmøtet/tinget innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde. 
 

6) Talerett på årsmøte/ting: 

a. Revisor har talerett på årsmøte/ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde 
 

b. Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøte/ting i 
underordnet organisasjonsledd. 
 

c. NIFs generalsekretær, organisasjonssjefer i idrettskretsene og generalsekretærer i 
særforbund. 
 

d. NIFs generalsekretær, organisasjonssjefer i idrettskretsene og generalsekretærer i 
særforbund. 
 

7) Styrer i særforbund og idrettskretser skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet 
var under 26 år. 



 

 

 

 

 

Fullmakter må benytte vedlagte skjema og sendes til admin@cricketforbundet.no, så snart som 

mulig og helst innen 8. mars 2021. Dersom fullmaktsskjema ikke er oversendt innen denne dato, må 

fullmaktsskjemaet medbringes på tinget. 

Informasjon om forbundstinget, herunder bl.a. sakliste, beretninger, regnskap, innkomne forslag, 

praktisk informasjon mv. finnes på www.cricketforbundet.no. 

• Link NIFs lovnorm - HER 

• Link NCFs lovnorm - HER 

 

 

Velkommen til Norges Cricketforbunds forbundsting! 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Cricketforbund 

        

Shahbaz Tariq      Gry Bruaas  

President      Generalsekretær 
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