Referat/ protokoll
FORBUNDSTING 2017
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Sak 1: Åpning v/Harald Rolfsen

I følge NABSF lov §14 skal Tinget innkalles av styret med 2 måneders varsel. Forslag som
ønskes behandles, må være sendt inn 6 uker før tinget. Fullstendig saksliste og andre
nødvendige saksdokumenter med forslag, må være sendt ut senest 2 uker før tinget.
Innkalling til tinget 2017 ble sendt representasjonsberettigede 22 februar 2017.
Tingdokumentene ble sendt representasjonsberettigede uke 14 2017.
Vedtak: Forbundstinget er lovlig satt. Enstemmig vedtatt

Sak 2: Godkjenning av de frammøtte representanter

Frist for påmelding og oppnevning ved navn av representanter og observatører var satt til 12
april 2017. Det vises til endelig representasjonsliste som legges ut ved åpningen av tinget.
I følge NABSF lov §15 har følgende representasjonsrett på forbundstinget
Med stemmerett:
a) Forbundsstyrets faste medlemmer
a. Harald Rolfsen
b. Linda Bye Kristiansen
c. Eirik Lundemo
d. Anahita Panjwani
e. Elise Nilseng

President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

b) Representanter fra klubbene:
a. Akeforeningen i Oslo
b. Lillehammer Akeklubb
c. Lillehammer Skeletonklubb

Tønnes Rolfsen Stang, Thor H. Nørbech
Jon Olav Melås, Morten Paulsen
Kristin Nilseng, Håvard Engelien

d. Troll bobteam Hunderfossen
e. Majorstuen Akeklubb

Carl Oscar Nagel, Thor Magnus Haugen
Jo Alexander Koppang

Det er totalt 14 stemmeberettigede representanter tilstede på tinget.
Vedtak: De fremmøtte representantene godkjennes. Enstemmig vedtatt.
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Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett:
1. Olympiaparkens representant
2. NIF Idrettstyre representant
3. IBSF revisor
4. NABSF varamedlem styre

Jan Oddvar Tangen
Marit Roland Udnæs
Anders Huuse
Knut Roger Tangnes

Gjester:
1. Robert Heldt
2. Alexander Hestengen

Trener NABSF
Utøver

Sak 3: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

I følge NABSF lov §17 skal forbundstinget godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
Saksliste
Vedlegg 1

-

Se side 3 og 4 i innkallelsen
Forbundsstyrets forslag til forretningsorden (vedlegg 11 i innkallelsen)

Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt

Sak 4: Valg av dirigent, referent, to representanter til å underskrive protokollen og tellekorps

I følge NABSF lov §17 skal forbundstinget velge dirigent(er), referent(er) samt to
representanter til å underskrive protokollen.
Forbundsstyrets innstilling:
a) 1 dirigent:
Jan Oddvar Tangen
b) 1 referent:
Thomas Vesteraas og Linda Bye Kristiansen
c) 2 representanter til å underskrive protokollen
Tønnes Stang Rolfsen og Carl Oscar Nagell
d) Tellekorps
Kristin Nilseng og Thor Haug Nørbech
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Sak 5: Æres og Hedersbevisninger

ÆRESPRISEN deles kun ut ved helt spesielle anledninger, og er NABSF høyeste utmerkelse.
HEDERSPRISEN deles ut oftere, og krever ikke den sterke/tunge begrunnelsen som
Æresprisen.
Ærespris ble utdelt til Anders Huuse for sitt mangeårige arbeid både nasjonalt og
internasjonalt innen NABSFs idretter.
Hedersprisen ble delt ut til Alexander Hestengen og Kristian Olsen for sin innsats under
Ungdoms OL på Lillehammer i 2016.
Sak 6: Behandling av styrets beretning for perioden 2015 og 2016

I følge NABSF lov §17 skal forbundstinget behandle beretning.
Det vises til vedlegg 2 og 3 i innkallelsen.
Vedtak: Styrets beretning for periodene 2015 og 2016 ble godkjent. Enstemmig vedtatt.

Sak 7: Behandling av regnskap for perioden 2015 og 2016

I følge NABSF lov §17 skal forbundstinget behandle regnskap.
Det vises til vedlegg 4 og 5 i innkallelsen.
Vedtak: Det fremlagte regnskapet for 2015 og 2016 ble godkjent. Enstemmig vedtatt.

Sak 8: Behandling av innkomne forslag

I følge NABSF lov §14 må saker som ønskes behandlet på forbundstinget være sendt inn 6 uker
før tinget. Dette fremgår i innkallingen til tinget.
Det har kommet inn en sak fra Fredrikstad Skeltonklubb om ønske om en orientering av
særforbundets antidopingarbeid.
Det er også kommet inn saker fra forbundets styre
a) Styret i NABSF vedtok i styremøte 01/2017 at vi skulle bli et ”rent særforbund” i regi
av Antidoping Norge. GS har startet jobben for å implementere dette foran sesongen
2017/2018. Klubbene oppfordres til å knytte seg til ”ren klubb” i regi av Antidoping
Norge.
Redegjørelse gitt av Generalsekretær
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b) Endringer i NABSF lover (vedlegg 9 i innkallelsen)
• §2: Det foreslås å gjøre redaksjonelle endringer i NABSF lover
grunnet endringer i navn til internasjonalt forbund. FIBT valgte 1
januar 2016 å endre sitt navn til IBSF.
• §14: Med bakgrunn i tingvedtak 2015 om endring i lengde på
tingperiode er det gjort endringer i paragrafen.
• §17: Med bakgrunn i tingvedtak 2015 om endring i styrets
sammensetning er det gjort endringer i paragrafen.

Vedtak: De foreslåtte endringer i NABSF lover ble godkjent. Enstemmig vedtatt.

c) Forslag om endring i vedtekter for Ærespris og Hederspris
• Med bakgrunn i vedtekter for Ærespris og Hederspris fra 2000
foreslår styret å revidere disse (se vedlegg 10 i innkallelsen)

Vedtak: De reviderte endringene for Ærespris og Hederspris ble godkjent med endring i teksten slik at
NABSF sine verdier ble satt inn isteden for de foreslåtte verdier. Enstemmig vedtatt.

d) NM arrangør 2017 og 2018.

Vedtak: Lillehammer akeklubb tok på seg ansvaret som arrangør for NM 2018. Styret gis fullmakt til å
utpeke arrangør for NM 2019. Enstemmig vedtatt.

Sak 9: Behandle virksomhetsplan for 2017-2022

I følge NABSF lov §17 skal forbundstinget behandle langtidsplan.
Med utgangspunkt i ”stragegiplan 2012-2022” har styret foretatt planlagt revidering av dette
dokumentet. Den reviderte versjonen av dokumentet ”virksomhetsplan 2017-2022” (vedlegg
6 i innkallelsen) er tilpasset ”Idrettspolitisk dokument 2015-2019”.
”Virksomhetsplan 2017-2022” ble sendt ut på høring til klubber den 9 mars 2017 med
høringsfrist den 23 mars 2017.
Det kom ingen høringssvar.
Vedtak: Virksomhetsplan 2017-2022 ble godkjent. Enstemmig vedtatt.
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Sak 10: Fastsette kontingenter og avgifter

I følge NABSF lov §17 skal forbundstinget fastsette kontingenter og avgifter.

Vedtak: Kontigenten for 2018 og 2019 forblir uforandret. Kr 50 pr klubb og kr 10,- pr medlem. Enstemmig
vedtatt.

Sak 11: Behandle langtidsbudsjett for 2017 og 2018

I følge NABSF lov §17 skal forbundstinget behandle langtidsbudsjett.
Forbundsstyret fremlegger langtidsbudsjett for 2017 og 2018 (vedlegg 7 i innkallelsen)

Vedtak: Det fremlagte langtidsbudsjettet godkjennes. Revidert budsjett godkjennes av kontrollkomite.
Enstemmig vedtatt.

Sak 12: Engasjere statsautorisert/registrert revisor

I følge NABSF lov §17 skal forbundstinget engasjere statsautorisert/registrert revisor.
Vedtak: Styrets innstilling om å fortsette med Bjørn Birkeland revisjon for 2017 og 2018 godkjennes. Enstemmig
vedtatt.

Sak 13: Valg

Valgkomiteens innstilling er basert på NABSF lov §17.
Valgkomiteens innstilling framgår av vedlegg 8 i innkallelsen.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter
velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til
stemmetall.
•
•

Det kom benkeforslag fra Akeforeningen i Oslo om at Anahita Panjwani skulle være
styremedlem.
Ved skriftlig avstemning ble Anahita valgt som styremedlem
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Styrets sammensetning i perioden 2017 – 2019
President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem ungdom
Vara representant

Harald Rolfsen
Linda Bye Kristiansen
Eirik Lundemo
Anahita Panjwani
Elise Nilseng
Anne Marit Tangnes

Kontrollkomite
Leder
Medlem
Medlem

Tønnes Stang Rolfsen
Roy Sørensen
Monica Melås

Valgkomite
Leder
Medlem
Medlem

Jon Olav Melås
Kristin Nilseng
Kenneth Jørgensen

I følge NABSF lov §17 skal forbundstinget representanter til ting og møter i de organisasjoner
forbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
Vedtak: Styret gis fullmakt til å utpeke representanter. Enstemmig vedtatt.

Sak 14: Bestemme sted og arrangør for neste forbundsting

Vedtak: Forbundsstyret gis fullmakt til å arrangere forbundsting innen utgangen av april 2019.

7

Referatet er signert av referenter og valgte representanter:

Thomas Vesteraas

Linda Bye Kristiansen

Referent

Referent

Tønnes Stang Rolfsen

Carl Oscar Nagell

Valgt representant

Valgt representant
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