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LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 12.00
Sted:

Ullevaal Business Class, VIF-Salen, Sognsveien 75 D, Oslo.

1.
REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET:
På forbundstinget møter med forslags-, tale- og stemmerett.
a) Forbundsstyrets medlemmer (7 representanter).
b) Lederne i de enkelte bandykretser eller varamedlemmer for disse (en representant pr. krets).
c) Representanter for seksjonene, inntil 50 stemmeberettigede som fordeles slik:
Samtlige seksjoner skal tildeles 5 mandater/representanter. De resterende 35 seksjonsmandatene
fordeles i henhold til seksjonenes medlemsantall pr 31.12 året forut for forbundstinget (NIFs tall).
Ingen seksjon kan tildeles mer enn 49 % av det samlede mandatantallet.
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært seksjonsårsmøte med dette valg på
kunngjort saksliste, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet.
For å ha representasjonsrett må representantens klubb ha vært medlem av NBF i minst 6 måneder og
oppfylt pålagte forpliktelser. Representantene må være medlemmer av klubber tilknyttet seksjonen de
representerer.
Det gjøres oppmerksom på at fullmaktsskjema for kretsenes representanter skal undertegnes av
særkretsens valgte leder, eller den kretsstyret har gitt fullmakt til å signere fullmakten.
Norges Bandyforbund gjør særlig oppmerksom på regel om kjønnsfordeling i NIFs lov § 2-4:
Kjønnsfordeling
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i
særforbundet skal det velges personer fra begge kjønn.
(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog
slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3
personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert.
Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
Dette betyr at hver av våre idretter må være representert med minst to personer fra hvert kjønn blant
de representanter som oppnevnes av hver seksjon.
For øvrig vises til NIFs lov § 2-4 og § 7 i NBFs lov.

I FØLGE NIFs TALL PR. 31.12.13 HAR NBF 26.430 MEDLEMMER.
MEDLEMMENE FORDELES SOM FØLGER MELLOM SEKSJONENE OG GIR
FØLGENDE MANDATFORDELING:
Medl.
Mandater
Bandy
5.607 21,1%
14+ 5
Hockey
823 3,1%
2+ 5
Innebandy
20.000 75,8%
19+ 5

19
7
24

Seksjonene kan bare la seg representere ved sine egne medlemmer.
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eller oppnevnt av styret etter
fullmakt fra årsmøtet. For å ha representasjonsrett må representantens klubb ha vært medlem av NBF
i minst 6 måneder og oppfylt pålagte forpliktelser. For å ha stemmerett og være valgbar må man være
fylt 15 år, med mindre idrettsstyret bestemmer noe annet.
Representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd må ha vært medlem av representasjonsberettiget lag eller ledd i minst 1 måned og ikke skylde kontingent.
Før en representant fra en seksjon eller en krets tar plass på Forbundstinget, skal han/hun ha lagt fram
fullmakt underskrevet av seksjonens eller kretsens leder.
På Forbundstinget legger seksjonene fram liste over sine representasjonsberettigede delegater. Listen
underskrives av seksjonslederen.
Fullmaktene leses opp før Forbundstinget tar til.
For øvrig vises til § 2-4 i NIFs lov og § 7 i NBFs lov.
Det skal være reisefordeling til Forbundstinget (billigste reisemåte, ikke diett). Fordelingen skal
foretas seksjonsvis. Det foretas en egen reisefordeling for kretsrepresentantene. Seksjonsårsmøtene
vedtar den tekniske gjennomføringen av reisefordelingen.
2.
FORBUNDSTINGETS DAGSORDEN
Forbundstinget skal utføre følgende:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle beretning for særforbundet.
5. Behandle særforbundets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette kontingent og avgifter.
8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets regnskap.
10. Foreta følgende valg:
a) President og visepresident
b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) 3 Seksjonskandidater som er innstilt av årsmøtet velges formelt av Forbundstinget. Ved
forfall har seksjonsrepresentant i styret anledning til å utnevne stedfortreder blant
seksjonsstyremedlemmene.
Det kan kun velges en kandidat fra hver av NBFs særidretter (seksjoner).
d) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
g) Ankeutvalg med leder, 3-5 medlemmer og 1-3 varamedlemmer
h) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet.
I internasjonale sammenhenger benevnes NBFs president President of Norwegian Bandy
Federation. NBFs vise president benytter tilsvarende tittel i internasjonale sammenhenger.
i) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

3.
STEMMEAVGIVNING
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall
av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det
fremmes krav om det.
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke
inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når
et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer,
foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 til 2-8.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer
enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter
denne avstemmingen anses de valgt som har

4.
FORSLAG TIL FORBUNDSTINGET/TIDSFRISTER
Forbundstinget avholdes hvert annet år i september måned på det sted Forbundsstyret fastsetter.
For Forbundsting gjelder følgende:
Forbundsstyret, seksjonsstyrene, kretsstyrene og klubbene har rett til å stille forslag til Forbundstinget.
Forslag som vedtas av seksjonsårsmøtene skal seksjonsstyrene stille til Forbundstinget.
Forslag vedrørende særidrettene skal normalt behandles på seksjonsårsmøtene. Forslag vedr.
særidrettene kan fremmes til Forbundstinget dersom forbundsstyret finner at saken er av en
overordnet prinsipiell karakter.
Forslagsstiller har ansvaret for å innhente ønsket dokumentasjon på at sak er mottatt av NBF innen de
angitte frister. Bekreftelse på levert sak kan være kvittering på rekommandert sending eller skriftlig
tilbakemelding fra forbundskontoret.
Fristen for å sende forslag som ønskes behandlet av Forbundstinget er 4 uker før tinget.
For Forbundstinget 2014 er fristen 8. august 2014.
Saksdokumenter til Forbundstinget legges på NBFs nettsider senest 22. august 2014 (14. dager før
Forbundstinget)
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