
 

Til 

Skiskytterkretser 

Klubber og lag tilsluttet Norges Skiskytterforbund 

 

Oslo, 16. mars 2016 
 
 
INNKALLING TIL NORGES SKISKYTTERFORBUNDS 19. ORDINÆRE FORBUNDSTING 

 

Med dette innkalles det til Norges Skiskytterforbund sitt 19. ordinære Forbundsting.  

Kretsene kan stille med 1 representant og alle lag/klubber med 1 representant. En klubb må ha vært 

medlem i NSSF i minimum ett år før tinget avholdes og oppfylt sine medlemsforpliktelser. 

Klubbrepresentanten må ha vært medlem av klubben i minst tre måneder før tinget avholdes. 

Delegasjoner fra klubbene skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4. 

Tinghotell:  

Scandic Stavanger City 

 

Dato / tidspunkter:  

Fredag 27. mai 2016  17.30 – 20.30  Temamøte  

21.00   Middag 

 

Lørdag 28. mai 2016  09.00 – 12.30  Tingforhandlinger 

    12.30 – 13.30  Lunsj 

    13.30 – 18.00  Tingforhandlinger/Temamøte 

    19.00   Avreise fra Skagenkaien til Flor & Fjære  

 

Søndag 29. mai 2016  09.00 – 12.45  Temamøte 

    13.00   Lunsj og avreise 

 

Med forbehold om endringer i programmet. Agenda for temamøtene vil bli sendt ut på et senere 

tidspunkt. 

 

Forbundstinget skal i henhold til NSSFs lov § 11: 

1 Godkjenne de frammøtte representantene 

2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 

3 Velge 2 dirigenter, 2 referenter og 2 representanter til å underskrive protokollen 

4 Behandle beretning for NSSF 

5 Behandle NSSFs regnskap i revidert stand 

6 Behandle innkomne forslag og saker 

7 Fastsette kontingent og avgifter 

8 Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 

9 Engasjere statsautorisert revisor/registrert revisor til å revidere NSSFs regnskap, samt 

fastsette revisors honorar 

10 Foreta valg 

 

 

Saker som ønskes behandlet på tinget må være NSSF i hende innen 29. april 2016, jmf § 14 (2) i 

NSSFs lov. Tingforslag sendes på e-post til nssf@skiskyting.no  

mailto:nssf@skiskyting.no


 

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag, inkludert valgkomiteens 

innstilling vil bli sendt ut senest 13. mai 2016, jmf § 14 (2) i NSSFs lov. 

 

Påmelding 

Påmelding til tinget og booking av hotellrom 2016 gjøres via følgende questbacklink:  

http://cr7271.customervoice360.com/uc/forbundsting2016/  

Påmelding og booking av hotellrom via questbacklink må være NSSF i hende innen 29. april 2016.  

 

Innkvartering Tinghotellet 

Scandic Stavanger City 

Reidar Berges gate 7, 4013 Stavanger  

Telefon: +47 21 61 52 00  

E-post: stavangercity@scandichotels.com   

 

Priser Scandic Stavanger City 

Enkeltrom, fullpensjon kr. 1340,- Tilknytningsdøgn lørdag-søndag: kr. 665,- 

Dobbeltrom, fullpensjon per person kr. 1070,- Tilknytningsdøgn lørdag-søndag per person kr 465,- 

Dagpakke kr. 550,- per person.  

NB! Bindende påmelding 14 dager før arrangementsstart, dvs 13. mai 2016. Avbestillinger etter dette 

vil bli belastet med total pris for bestilt rom.  

Tingmiddagen lørdag 28. mai legges til Flor & Fjære konseptet, som innebærer en båttur, samt 

omvisning i parken på øya Sør-Hidle som avsluttes med middag. Opplevelsen betales av NSSF, dette 

trekkes ut av fullpensjonsprisene ovenfor.  

 

Representantenes reiseutgifter (ikke mat og parkering) fordeles på samtlige representanter (km 

godtgjørelse kr. 2,0 pr. km jmf § 15 (3)). 

 

NSSFs Hedersbevisninger 

Begrunnede forslag til NSSFs Standard eller Hederstegn skal sendes NSSF innen 29. april 2016 på e-

post til nssf@skiskyting.no  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Skiskytterforbund 

  

 

      

 

Tore Bøygard       Rakel Rauntun 

President       Generalsekretær 
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