Fra: Isaksen, Tony Tony.Isaksen@nmfsport.no
Emne: Epostbehandling oppfølging av sak 01623-19 nummer 8: innkalling og saksdokumenter til ekstraordinære
årsmøter/forbundsting
Dato: 8. april 2019 kl. 20:11
Til: Hans Petter Engstrøm hpen@online.no Joyce Christine Andersen jca@messe.no Elin Kamilla Frager
Elin.Frager@oslobystyre.no Christina Thorsbakken Nygård christinathorsbakken@hotmail.com Emilie Westbye
styreledermc@mc.nmfsport.no Morten Bjerknæs mortenbjerknaes@gmail.com Line Karlsen soster.line.as@gmail.com
Kjetil Kristiansen kjetil@mont-tech.no Elise Holtan elise.holtan@outlook.com Klemet Erlend Hætta keh1973@hotmail.com
Velde, Per Per.Velde@nmfsport.no
Kopi: Isaksen, Tony Tony.Isaksen@nmfsport.no
Hei,
Ber dere om å godkjenne/avslå:
Jf sak 01623-19 nummer 8 i forbundsstyret 28. mars: «Generalsekretæren utarbeider forslag til innkalling og saksdokumenter og sender disse til styret pr e-post.
Godkjenning av innkalling og saksdokumenter behandles av forbundsstyret ved skriftlig behandling».
Vedlagt ligger innkallinger til ekstraordinære årsmøter i respektive seksjoner og innkalling til ekstraordinært forbundsting. Vi har hatt en gjennomgang med juridisk i NIF.
I tillegg legges ved program for helgen, men påmeldingsinformasjon. Ber om raske svar med tanke på å få dette kommunisert ut til våre medlemmer så snart som mulig.
NB!
Merk at på grunn av den ekstraordinære situasjonen har valgkomiteen fått frist på seg til 17. april for sin innstillinger til administrasjonen, slik at disse da naturlig ikke
er med i denne mailen.
Etter samkjøring med NIF juridisk vil delegatfordelingen bli fordelt etter idrettsregistreringen i 2017 (tilsvarende brukt til seksjonsårsmøtene i 2018). De klubber som
har registrert seg i idrettsregistreringen for 2018 med høyere tall enn for 2017 vil få oppdatert sine tall.
Beste hilsener

Tony Isaksen
GENERALSEKRETÆR

Direkte: +47 928 48 598

Sentralbord: +47 32 88 32 90
www.nmfsport.no
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Ekstraordinært forbundsting 2019
Til:
Medlemsklubber i NMF
Forbundsstyret
Avdelingsforbundsstyrer/seksjonsstyrer
Regioner
Ledere i faglige utvalg/komiteer
Kontrollkomiteen
Valgkomiteen
Revisor
Drammen, 2. april 2019

Innkalling til Norges Motorsportforbund sitt ekstraordinære forbundsting 2019
Det innkalles herved til ekstraordinært forbundsting i Norges Motorsportforbund.
Tid
Sted

:
:

Søndag 5. mai 2019
Comfort Hotel Runway, The Qube

Møtet settes kl. 10:00
Forbundstingets representasjon skal skje i henhold til NMF`s lov, § 16 der det heter følgende:
På forbundstinget møter med stemmerett:
a) Forbundsstyret og seksjonsstyrene
b) Representanter fra klubbene etter følgende skala:
001 – 050 medlemmer
1 representant
051 – 100 medlemmer
2 representanter
101 – 200 medlemmer
3 representanter
201 - 300 medlemmer
4 representanter
301 og flere medlemmer
5 representanter
c) 2 representanter fra hver av regionene
Som beregningsgrunnlag benyttes idrettens siste oppgaver over aktive medlemmer rapportert
gjennom idrettsregistreringen. Organisasjonsledd må ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser
til Norges Motorsportforbund for å kunne være representert.
Delegatene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eventuelt på medlemsmøte
med valget kunngjort på saksliste, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet. Det
presiseres at klubbene kun kan velge utsendinger til forbundstinget som har tilknytning til
grener/særidretter i NMF. Vedtak hvor delegater til forbundstinget bekreftes må være sendt inn
til NMF på forhånd, senest 1. mai 2019 eller leveres i innsjekk.
Klubbenes delegasjoner må sammensettes i tråd med NIFs lov, § 2-4 (kjønnsfordeling), slik at
begge kjønn er representert hvis klubben stiller med mer enn 1 delegat. Eventuell dispensasjon
fra denne bestemmelsen kan kun gis av Idrettskretsen klubben er tilknyttet.
Norges Motorsportforbund
Nedre Storgate 42
N-3015 Drammen

Telefon: 32 88 32 90
nmf@nmfsport.no
www.nmfsport.no

Org nr: 983 197 809

Ekstraordinært forbundsting 2019

Det benyttes reisefordeling basert på faktisk fremmøtte delegater.
Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor
utvalgets/ komiteens arbeidsområde:
a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller utvalgs-/komitemedlem
dersom leder er forhindret fra å møte.
b) Kontrollkomiteens medlemmer
c) Revisor
d) Valgkomiteen
I henhold til vedtak gjort i Forbundsstyremøtet 28. mars 2019 skal forbundstinget behandle sak
«Valg av forbundsstyre». Nødvendige saksdokumenter blir publisert på forbundets nettsider
senest 14 dager før ekstraordinært Forbundsting.
Av praktiske hensyn bes om at påmelding skjer innen Fredag 26. april 2019 kl. 23:59
via MITA. Ved dirkete oppmøte til ekstraordinært forbundsting må delegat fremlegge
bekreftelse i innsjekk. Forbundet kan ikke garantere bevertning ved direkte oppmøte.
For øvrig informasjon, se program for helgen på NMFs nettsider:

Med hilsen
Norges Motorsportforbund

Per Velde
President

Norges Motorsportforbund
Nedre Storgate 42
N-3015 Drammen

Tony Isaksen
Generalsekretær

Telefon: 32 88 32 90
nmf@nmfsport.no
www.nmfsport.no

Org nr: 983 197 809

Ekstraordinære seksjonsårsmøter
2019
Til:
Medlemsklubber i NMF
Forbundsstyret
Avdelingsforbundsstyrer/seksjonsstyrer
Regioner
Valgkomiteen
Drammen, 2. april 2019

Innkalling til ekstraordinære årsmøter i NMF avdelinger/seksjoner
Det innkalles herved til ekstraordinære seksjonsårsmøter
Tid
Sted

:
:

Lørdag 4. mai 2019
Comfort Hotel Runway, The Qube

Avdelingsforbund Motorsykkel: 13:30
Avdelingsforbund Båtsport: 12:00
Avdelingsforbund Radiostyrt Motorsport: 13:30
Avdelingsforbund Snøscootersport: 12:00
§ 23 i NMFs lov fastsetter representasjonen med stemmerett:
a) Seksjonsstyret
b) Representanter fra klubbene med aktivitet i respektiv særidrett, etter følgende skala:
001 – 050 medlemmer
1 representant
051 – 100 medlemmer
2 representanter
101 – 200 medlemmer
3 representanter
201 - 300 medlemmer
4 representanter
301 og flere medlemmer
5 representanter
c) 1 representanter fra hver av regionene med aktivitet i seksjonen.
Som beregningsgrunnlag brukes idrettens siste tilgjengelige oppgaver over aktive medlemmer
rapportert gjennom idrettsregistreringen. Organisasjonsledd må ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til Norges Motorsportforbund for å kunne være representert.
Delegatene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eventuelt på medlemsmøte
med valget kunngjort på saksliste, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet. Det
presiseres at klubbene kun kan velge utsendinger til forbundstinget som har tilknytning til
grener/særidretter i NMF. Vedtak hvor delegater til Forbundstinget bekreftes må være sendt inn
til NMF på forhånd, senest 1. mai 2019 eller leveres i innsjekk.
Klubbenes delegasjoner må sammensettes i tråd med NIFs lov, § 2-4 (kjønnsfordeling), slik at
begge kjønn er representert hvis klubben stiller med mer enn 1 delegat. Eventuell dispensasjon
fra denne bestemmelsen kan kun gis av Idrettskretsen klubben er tilknyttet.

Norges Motorsportforbund
Nedre Storgate 42
N-3015 Drammen

Telefon: 32 88 32 90
nmf@nmfsport.no
www.nmfsport.no

Org nr: 983 197 809

Ekstraordinære seksjonsårsmøter
2019
§ 26-4 i NMFs lov fastsetter dagsorden for ekstraordinært seksjonsårsmøte:
I henhold til vedtak gjort i Forbundsstyremøtet 28. mars 2019 skal sekjsonsårsmøte behandle
sak «Valg av seksjonsstyre».
Nødvendige saksdokumenter blir publisert på forbundets nettsider senest 20. april, 14 dager før
ekstraordinære seksjonsårsmøter.
Av praktiske hensyn bes det om at påmelding skjer innen Fredag 26. april 2019 kl. 23:59
i MITA. Ved direkte oppmøte til ekstraordinært seksjonsårsmøte må delegaten levere
bekreftelse fra klubb ved innsjekk.
For øvrig informasjon se program for helgen på NMFs nettsider:

Med hilsen
Norges Motorsportforbund

Emilie Westby
Seksjonsstyreleder MC

Klemet Hætta
Seksjonsstyreleder Snøscooter

Morten Bjerknæs
Seksjonsstyreleder Båt

Christina Thorsbakken Nygård
Seksjonsstyreleder RSM

Tony Isaksen
Generalsekretær

Norges Motorsportforbund
Nedre Storgate 42
N-3015 Drammen

Telefon: 32 88 32 90
nmf@nmfsport.no
www.nmfsport.no

Org nr: 983 197 809

Informasjon ang. 4-5. mai 2019
-

Ekstraordinære seksjonsårsmøter og ekstraordinært
forbundsting mai 2019

Program:
Lørdag 4. mai 2019
11:00 – 11:45: Innsjekk alle ekstraordinære seksjonsårsmøter
12:00 – 13:00: Ekstraordinært seksjonsårsmøte Båtsport
12:00 – 13:00: Ekstraordinært seksjonsårsmøte Snøscooter
13:30 – 14:30: Ekstraordinært seksjonsårsmøte Radiostyrt Motorsport
13:30 – 14:30: Ekstraordinært seksjonsårsmøte Motorsykkel

Søndag 5. mai 2019
09:00 – 09:45: Innsjekk ekstraordinært forbundsting
10:00 – 12:00: Ekstraordinært forbundsting

Påmeldingsinformasjon:
Overnatting bestilles direkte til hotellet via link:
Frokost er inkludert i overnattingen, lunsj er inkludert i møteavgiften som
betales i Mita.
Det legges opp til at klubber som deltar kan søke om reisestøtte i etterkant
av helgen, innen 1.juni 2019. Støtten fordeles solidarisk mellom oppmøtte
klubber.

