
 

 

 Oslo 18.11.2018 

 

Til Klubb, tillitsvalgte, og eventuelt andre  

representasjonsberettigede etter særforbundets lov 

 

Innkalling til Norges Cricketforbunds ekstraordinære forbundsting 2018 

Norges Cricketforbund (NCF) innkaller til ekstraordinært forbundsting søndag 2. desember 2018, kl. 

15:00-19:00 på Radisson Blue Airport Hotell, Oslo Gardermoen, Hotellvegen, 2060 Gardermoen.  

Fullstendig saksliste og nødvendige saksdokumenter følger innkallingen og vil bli gjort tilgjengelig på 

www.cricketforbundet.no i løpet av 18.11.2018.  

Påmeldingskjema/fullmaktsskjema til ekstraordinære forbundsting 2018, både for 

representasjonsberettigete og observatører, sendes på e-post: mir@cricketforbundet.no. 

Av praktiske hensyn ber vi om at påmeldingen skjer innen onsdag 25.11.2018. 

Representasjonsrett til ekstraordinært ting 

Det gjøres særlig oppmerksom på at den som skal representere en klubb på det ekstraordinære 

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

måned før det ekstraordinære tinget åpner 2. desember 2018, jf. NIFs lov § 2-5, og lovnorm for 

særforbund § 7.  

NCF vil i forkant av ekstraordinært ting ta en gjennomgang av om den enkelte representant oppfyller 

kravene til representasjon.  

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

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst 

én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 10-4. Det samme gjelder der en person skal 

oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller 

avgi stemme ved fullmakt, jf. § 2-21. 

(2) Et medlem som er arbeidstaker eller oppdragstaker, jf. § 2-6 (3), i et idrettslag har ikke 

stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og 

medlemskap i laget. 

(3) En person kan ikke samtidig innen ett organisasjonsledd inneha mer enn ett av følgende verv: 

medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor, sanksjonsutvalg, domsutvalg, 

appellutvalg. 
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(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme 

konkurranse. 

(5) En person som er utelukket som medlem av IOC, er ikke valgbar til Idrettsstyret og kan ikke være 

representant til Idrettstinget. 

(6) 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. e) Et medlem under 15 år har 

forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. 

(7) Talerett på årsmøte/ting: 

a) Revisor har talerett på årsmøte/ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. side 7 

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

organisasjonsledd. Representanter til forbundstinget må være valgt på ordinært eller 

ekstraordinært årsmøte/ting eller oppnevnt av idrettslaget/særkretsens styre etter fullmakt 

fra årsmøte/ting. For øvrige regler om representasjon, valgbarhet, stemmerett, forslagsrett 

mm., se NIFS lovnorm for særforbund lov [legg inn lenke til loven].   

Dersom fullmaktsskjema ikke er oversendt innen den 25.11.2018, må fullmaktsskjemaet 

medbringes på det ekstraordinære tinget, sammen med dokumentasjon på at vedkommende person 

oppfyller kravene til valgbarhet og representasjonsrett. 

Informasjon om NCFs ekstraordinære ting, inkludert saksliste, fullmaktsskjema, praktisk informasjon 

mv. finnes på http://cricketforbundet.no/forbundet/ekstraordinert-forbundsting. 

 

Velkommen til Norges Cricketforbunds ekstraordinære forbundsting! 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Cricketforbund 

 

 

Sondre Sande Gullord     Gry Bruaas 

Styreleder      Generalsekretær 
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