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Til  Forbundsstyret, Hockeyseksjonen, Kretsene/regionene, Klubbene 

 
Innkalling til ekstraordinært seksjonsårsmøte landhockey onsdag 19. juni 2019 

 

Sted:  Voldsløkka, Stavangergata 32, Oslo 

 

Tid:  Onsdag 19. juni kl. 18.00 

  
 

Etter vedtak på Forbundstinget 2018 har alle våre tre idretter gått over til toårige årsmøteperioder. 

Ordinært årsmøte avholdes alle partallsår. Neste ordinære årsmøte for hockeyseksjonen er i 2020. Det 

ekstraordinære årsmøte avholdes derfor for å behandle de saker og valg som er nødvendig frem til det 

neste ordinære årsmøte. Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er angitt i denne 

innkallingen.  

 

1. REPRESENTASJON PÅ SEKSJONSÅRSMØTET: 
 

På seksjonsårsmøtet møter med stemmerett 
A. Seksjonsstyrets medlemmer. 

B. En representant for hver krets som har administrativt ansvar for den respektive idrett. 

C. Representanter for klubbene. 

 

Representasjonsrett og Kjønnsfordeling 

Norges Bandyforbund minner våre klubber, som skal stille på det ekstraordinære seksjonsårsmøtet i innebandy, 

om at de er bundet av de representasjonsregler som står i NIFs Lov. 

Vi gjør spesielt oppmerksom på NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling, jf Lov for Norges Bandyforbund § 6. 

Bestemmelsene sier at klubber som har to representanter, må stille med en av hvert kjønn. Stiller klubben med to 

av samme kjønn, får kun den ene representanten representasjonsrett. Har klubben rett til å stille med tre 

representanter, må begge kjønn være representert. Dersom en klubb stiller med tre representanter av samme 

kjønn, får kun en representant fra denne klubben representasjonsrett. 

 

Forbundets æresmedlemmer, innehavere av gullmerket, tillitsmedlemmer, administrasjonen og forbundsstyret 

har adgang og talerett, men ikke stemmerett. 

 

Klubbene kan sende representanter til det ekstraordinære seksjonsårsmøtet således: 
Klubber med inntil 50 medlemmer   1 representant 

Klubber med fra 51 til 100 medlemmer  2 representanter 

Klubber med 101 medlemmer eller flere  3 representanter 

 

Klubbene kan bare la seg representere ved sine egne medlemmer. 

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller medlemsmøte med dette valg på 

kunngjort liste, 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 klubb eller en krets tar plass på det ekstraordinære seksjonsårsmøtet, skal han/hun ha 

lagt fram fullmakt underskrevet av klubbens eller kretsens formann. 

Fullmaktene leses opp før det ekstraordinære årsmøtet tar til. 
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Reiseutgifter (billigste reisemåte, ikke diett) til og fra det ekstraordinære årsmøtet blir fordelt på alle klubber og 

kretser som er representert.  

 

NB! FULLMAKTSKJEMA MÅ SENDES FORBUNDET INNEN KL. 14.00 ONSDAG 19. JUNI 2019. 

 

 

2. STEMMEAVGIVNING 
Med mindre annet er bestemt i loven, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de 

avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være 

skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som 

inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og stemmene regnes ikke for 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. 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. 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 omvalg mellom de 

øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

 

3. DAGSORDEN INNEBANDY: 

 
Det ekstraordinære årsmøte skal: 

a)  Godkjenne de fremmøtte representantene. 

b)  Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

c)  Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

d) Behandle årsberetningen   

e) Behandle forslag og saker. 

f)  Foreslå avgifter til Hockey5s sesongen (avgiftene fastsettes og godkjennes av 

Forbundstinget/Forbundsstyret). 

g) Foreta følgende valg: 
 

A: Leder ikke på valg  

B: Nestleder velges for 1 år 

C: 1.styremedlem velges for 1 år 

D. 2. styremedlem ikke på valg  

E. 3. styremedlem ikke på valg  

G. 4. styremedlem velges for 1 år 

H. 5. styremedlem velges for 1 år 

I. 1. varamedlem velges for 1 år 

J. 2. varamedlem velges for 1 år 

K. 3. varamedlem ikke på valg  

 

K: Foreslå representant til forbundsstyret. Denne velges formelt på Forbundstinget.  
L: Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.  

 M: Medlemmer til eventuelle fond. 
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4. TIDSFRISTER  
 

Et ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Det ekstraordinære årsmøte innkalles 

etter vedtak av seksjonsstyret i landhockey 04. juni 2019. 

 

 

 

 

Oslo, 04.06.19 

NORGES BANDYFORBUND 

(s.) Jaswinder Singh Garcha 

Seksjonsleder hockeyseksjonen 

____________________ 

Tomas Jonsson 

Generalsekretær 

 

          

Vedlegg: Saksdokumenter. 
 


