INNKALLING TIL
NAIFs FORBUNDSTING
7 mars 2020
Thon hotell Opera, Oslo

Medlemsklubber i Norges amerikanske idretters forbund innkalles med dette til ordinært
forbundsting.
Sted: Thon hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo. Hotellet ligger ved siden av Oslo S.
Dato: Lørdag

7 mars, kl. 11.00-15.00

Saksliste for forbundstinget:
•
•
•
•
•
•
•
•

Årsberetninger for NAIF 2018 og 2019
Regnskap 2018 og 2019
Budsjett 2020 og 2021
Innkomne forslag og saker
Fastsettelse av kontingent
Engasjere revisor
Strategiplan 2020-2024
Valg

Representasjon på Forbundstinget:
Kun medlemsklubber i NAIF som har betalt kontingent for 2020 og alle foregående år, kan
møte på NAIFs Forbundsting.
På Forbundstinget møter med stemmerett:
•
•

Forbundets styre
Representanter fra idrettslag etter følgende skala:
o Idrettslag med inntil 50 medlemmer: 1 representant
o Idrettslag med 51-100 medlemmer: 2 representanter
o Idrettslag med over 100 medlemmer: 3 representanter

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i sitt idrettslag,
eller oppnevnt av styret i idrettslaget etter fullmakt fra årsmøtet.
Representantene skal ha vært medlemmer i idrettslaget i minst én måned, ha gjort opp sine
økonomiske forpliktelser til idrettslaget, og må ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret. Ingen
kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
For medlemsklubber med flere av NAIFs idretter, vil det totale antall representanter gjelde
for idrettslaget som helhet. Eksempel: Et fleridrettslag med grupper for amerikansk fotball,
cheerleading, disksport og lacrosse – vil kunne ha maks 3 representanter.
En arbeidstaker i et idrettslag kan ikke oppnevnes som representant for idrettslaget til NAIFs
Forbundsting, jf. NIFs lov §2-6. Det samme gjelder personer som har en økonomisk
særinteresse, jf. NIFs lov § 2-7.
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I henhold til NAIFs lov, § 6 Kjønnsfordeling, skal begge kjønn være representert ved
oppnevning av representanter til forbundstinget. Det betyr at de klubber som sender 2 eller
3 representanter, skal ha begge kjønn representert.
Forslag:
Forslag kan kun sendes inn fra styret i medlemsklubbene, ikke enkeltpersoner. Forslag som
skal behandles på tinget må være sendt til NAIFs Forbundsstyre senest 4 uker før tinget,
innen 7 februar 2020.
Forslagene sendes på e-post til: styret@amerikanskeidretter.no
Saksliste og saksdokumenter:
Fullstendig saksliste, nødvendige saksdokumenter og innsendte forslag sendes ut senest 2
uker før tinget.
Valg til Forbundsstyret og utvalg/komiteer:
På Forbundstinget skal det velges, for 2 år:
• President
• 1. Visepresident
• 2. Visepresident
• 2 styremedlemmer
• Ungdomsrepresentant, styremedlem med personlig vara
• 2 varamedlemmer
• Seksjonsleder amerikansk fotball med nestleder (personlig vara)
• Seksjonsleder cheerleading med nestleder (personlig vara)
• Seksjonsleder disksport med nestleder (personlig vara)
• Seksjonsleder lacrosse med nestleder (personlig vara)
(Seksjonslederne er også styremedlemmer)

Ankeutvalg med 1 medlem fra hver av de 4 seksjonene og 1 varamedlem fra hver av de 4
seksjonene
Kontrollutvalg:
• Leder
• 3 medlemmer
•

•

(Sammensatt med maks ett medlem fra hver seksjon)

2 varamedlemmer

Valgkomite:
• Leder
• 3 medlemmer
•

•

(Sammensatt med maks ett medlem fra hver seksjon)

2 varamedlemmer

Valgkomiteen er i arbeid, det vises til mail sendt medlemsklubbene.
Klubbenes styrer nominerer kandidater, frist for nominasjon er: 7 februar
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Valgkomiteen kontaktes på: valg@amerikanskeidretter.no. Valgkomiteens leder er Eirik
Bossel.
Reise/opphold:
Overnatting:
Da forbundstinget 2020 legges til tider der svært mange vil kunne reise til og fra Oslo på
samme dag, vil forbundet kun dekke overnatting for representanter som kommer fra de
deler av landet der det ikke er forbindelser til eller fra Oslo samme dag. Vi ber at de klubber
dette gjelder for, sender en søknad til forbundets administrasjon i form av en mail til
naif@amerikanskeidretter.no. Absolutt siste frist for dette er 21 februar.
Reisekostnader:
Det ble på Forbundstinget i 2014 gjort følgende vedtak:
«Fra og med Forbundstinget 2016, fordeles alle reisekostnader knyttet til tinget mellom alle
NAIFs klubber. Fordelingen differensieres pr. stemmeberettiget representant. Klubbene
mottar faktura fra forbundskontoret i etterkant av Forbundstinget. Det skal tilstrebes å
bruke billigst mulig reisemåte. En klubb mottar ikke faktura for første avholdte Forbundsting
etter klubbens stiftelse.»
Vedtaket er ment å bidra til at reisekostnader, og da særlig for de med lang reisevei, ikke
forhindrer klubber fra å delta på forbundstinget.
Vedtaket medfører at reisekostnadene for representantenes reise til Forbundstinget 2020
(fly, tog, buss, bil), vil fordeles på alle medlemsklubbene i NAIF, som var stiftet før 24. april
2018. Dette er uavhengig av om klubben sender representanter til Forbundstinget eller ikke.
Klubbene blir kontaktet etter tinget, med skjema for å sende inn sine reisekostnader.
Det gjøres oppmerksom på at reiseutgiftene gjelder fly/tog/buss med billigst mulig pris og at
utgifter til reise med bil kun refunderes dersom det er samkjøring med flere representanter i
bilen.
Påmelding:
Påmelding til Forbundstinget er obligatorisk.
Påmelding med navn på klubbenes representant(er) gjøres via denne lenken:

https://forms.gle/6D7CrXsfckJEhmWq5

ABSOLUTT PÅMELDINGSFRIST: 21 FEBRUAR 2020
Oslo, 6 januar 2020
For NAIFs Forbundsstyre

Richard Vogt
President

Tone Sparby
Generalsekretær
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