NORGES BOWLINGFORBUND

Til særkretser og klubber
Norges Idrettsforbund
Oslo Idrettskrets
Oslo, 14. januar, 2019

Invitasjon til Forbundsting 2019
Med henvisning til NBFs lover; § 1.10 har Forbundsstyret i Norges Bowlingforbund gleden av
å invitere til Forbundsting 2019.

Forbundstinget vil avholdes 27. og 28. april på Thon Hotel Linne, Oslo.
Registrering/oppstart lørdag kl 09.00, forventet avslutning søndag senest kl 16.00. (Trolig
noe tidligere, men dette avhenger selvsagt av sakslisten/antall innkomne forslag.)
Forslag som ønskes behandlet, må være Forbundskontoret i hende senest 6 uker før
Forbundstinget, det vil si senest 15. mars. Vi ber samtidig om at kretser og klubber sender
inn nomineringer til hedersbevisninger innen samme dato.
Komplett saksliste med innkomne forslag og nødvendige saksdokumenter vil gjøres
tilgjengelig/distribueres senest 12. april.
Invitasjon til Forbundsting 2019 vil ikke bli meddelt på annen måte enn ved denne innkalling,
samt informasjon på NBFs websider: www.bowling.no
Bestillingsskjema for hotellopphold og reise med fly/tog følger vedlagt. Vennligst merk
fristen for innsendelse av skjemaet: 15. mars. Øvrige kostnader, inkl. bruk av bil, må
spesifiseres på egen reiseregning for Forbundstinget, følger også vedlagt. Denne bes
innsendt innen en uke etter avslutning av Forbundstinget.
Det presiseres at delegasjoner skal være i henhold til NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling. Det
betyr at delegasjoner med mer enn 1 representant skal ha representanter av begge kjønn.
Fordeling/refusjon av reisekostnader følger samme prinsipp som ved forrige Forbundsting.
Tingdelegater skal medbringe fullmakt fra sin klubb/krets. Fullmaktsskjema følger vedlagt.
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Som følge av rapporteringsmessige endringer hos NIF må lovteksten i § 1.15.4 fravikes.
Representasjonsrett på Forbundsting 2019 vil derfor basere seg på registrerte medlemstall
på bowling.no pr 1. mars, 2019. Samme systematikk ble også benyttet for Forbundsting
2017. Oversikt over delegattildeling/representasjonsrett vil følgelig offentliggjøres i uke 10.
Beslutning om fravik er fattet av Forbundsstyret, og vil protokollføres i FS-møte 1/19.
Vi håper alle kretser og flest mulig klubber har anledning til å delta med delegater på årets
Forbundsting, og ønsker velkommen til interessante og konstruktive dager i slutten av april.
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