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INNKALLNG TIL 
NORGES AKE-, BOB- OG SKELETONFORBUNDS TING 2023 

 
 

Med dette innkalles det til Norges Ake-, Bob- og Skeletonsforbund sitt forbundsting 15.april 2023. 
Dato: Lørdag 15 april 2023. 
Sted: Frognerseteren, Holmenkollveien 200, Oslo 

 
 

Delegasjoner fra klubbene skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4. 
Med henvisning til NABSF lov § 12, kan følgende representanter møte på tinget med stemme- tale- og 
forsalgsrett: 
a) Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbunds Styre 
b) Representanter fra idrettslag etter følgende skala: 

Et representasjonsberettiget organisasjonsledd etter følgende skala 
Medlemstall fra 1 til og med 50, 1 representant 
Medlemstall fra 51 til og med 150, 2 representanter 
Medlemstall fra 151 og oppover, 3 representanter (høyeste tall) 

 
Antall representanter beregnes ut fra det antall medlemmer klubbene har betalt kontingent for til 
forbundet, i det året forbundstinget holdes, og meddeles organisasjonen samtidig med innkallingen til 
særforbundstinget. Kontingenten tilbakeføres i sin helhet til idrettene 

 
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av 
styret. For representasjonsrett for idrettslag, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 

 
Særforbundsstyret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av 
særforbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

 
Forslagsrett til særforbundstinget: 
a) Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbunds styre. 
b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd 
c) Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde 

mailto:office@nabsf.no


Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund 
Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer 
+47 991 68 577 
office@nabsf.no 
Org. 953 966 832 

 

 

Møterett, talerett og forslagsrett på særforbundstinget i saker som ligger innenfor 
utvalgets/komiteens arbeidsområde: 
a) Kontrollutvalgets medlemmer 
b) Valgkomiteens medlemmer 
c) Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er 
forhindret fra å møte ( 

 
Møterett og talerett på særforbundstinget: 
a) Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde 
b) Norges Ake-, Bob- og Skeletonsforbunds generalsekretær 
c) Representant fra NIF 

 
 
Rammeprogram 
Lørdag 15.mai 
Kl: 11.00 – 12.00 Lunsj * 
Kl: 12.00 – 15.00 Tingforhandlinger * 

*Med forbehold om endringer 

Forbundstinget skal i henhold til NABSFs lov § 13 
• Godkjenne de frammøtte representantene 
• Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 
• Velge dirigent(er), 2 referenter og 2 representanter til å underskrive protokollen 
• Behandle beretning for NABSF 
• Behandle NABSFs regnskap i revidert stand 
• Behandle innkomne forslag og saker 
• Fastsette kontingent og avgifter 
• Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 
• Engasjere statsautorisert revisor/registrert revisor til å revidere NABSFs regnskap, samt 

fastsette revisors honorar 
• Foreta valg 

 
Saker som ønskes behandlet på tinget må være NABSF i hende innen 04.03.2023 Tingforslag sendes på 
e-post til aashild@nabsf.no 
Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 6 uker før tinget. Fullstendig 
saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag, må være sendt ut senest 2 uker før 
tinget. 
Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag, inkludert valgkomiteens 
innstilling vil bli sendt ut senest 01.04.2023 jmf §11-(2) i NABSF lov 
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Frist for forslag til kandidtater til Æres- og Hederspris, er 14.mars 2023. 
Forslag oversendes generalsekretær skriftelig til: aashild@nabsf.no 

 
 

Påmeldingfrist: 15.april 
Trykk her for påmeldingsskjema! 
 
 
Egenandel 250kr betales med Vipps til #67216 
Hver klubb må dekke reise og opphold selv. 

 
 
 
 
 
 

Velkommen! 
 
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
NORGES AKE-, BOB- OG SKELETONFORBUND 
 
 

 
 
 

Eirik Lundemo Åshild Høva Sporsheim 
President Generalsekretær 
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