Norges Skøyteforbund
Til kretser og klubber tilsluttet Norges Skøyteforbund

Oslo, mars 2019

Norges Skøyteforbunds Ting 2019
Det innkalles til NSFs Ting 2019. Tinget avholdes på Scandic Kristiansund, Storgata 41, 6508 Kristiansund i
tidsrommet 14. - 16. juni 2019. Tinget åpnes fredag klokka 18:30 og avsluttes søndag klokka 16:00.
Veiledende program for Tinget
Veiledende program for Tinget vil bli publisert på NSFs nettsider, facebookside samt sendes via Sportsadmin
medio april.
Innsending av forslag/saker til tingbehandling
Innkommende forslag skal henvise til gjeldende paragraf i NSF’s lov/spesielle bestemmelser, samt inneholde
forslag til ny lovtekst, samt begrunnelse for forslaget. Forslag om lovendinger må sendes til forbundet
skoyteforbundet@nif.idrett.no via klubb/krets innen 14. mai 2019, mens forslag om endringer i spesielle
bestemmelser må sendes til forbundet skoyteforbundet@nif.idrett.no innen 31. mars 2019.
NSFs Årbok 2017-2019
NSFs årbok gjøres tilgjengelig på NSFs hjemmesider www.skoyteforbundet.no i slutten av mai. I denne inngår
styrets beretning, regnskap, budsjett og innkomne forslag. Av økonomiske og miljømessige hensyn, blir ikke
årboken trykket og sendt ut. Den vil kun være tilgjengelig digitalt.
Fullmaktsskjema
Dette må sendes inn fra alle kretser og klubber som skal delta på Tinget. Fristen er 31. mai. For informasjon om
representasjonsrett, vises det til NSFs lov §15.
Reiseutgiftsfordeling
Ved Tinget nyttes reisefordeling. Husk å føre opp rimeligste reisemåte pr. transportmiddel til og fra hotellet
vedlagte reisefordelingsskjema. Svarfrist er søndag 31. mai. Oppgjør skjer i etterkant av Tinget.
Hotellbooking

Den enkelte krets/klubb/representant booker selv opphold på Scandic Kristiansund hotell. Booking gjøres
på https://goo.gl/4Bgthw . Frist for hotellbooking er 10. mai 2019.
Priser:
Enkeltrom: Helpensjon enkeltrom fredag – søndag:
Dobbeltrom: Helpensjon dobbeltrom fredag – søndag:

Kr 3517,- pr pers (inkl festmiddag)
Kr 2717,-pr pers (inkl festmiddag)

Transportinfo:
Flybuss fra Kristiansund flyplass til hotellet.
Husk frist for fullmaktsskjema og reisefordelingsskjema: 31. mai.
Bruk vår epost: skoyteforbundet@nif.idrett.no.
Vi ønsker vel møtt til et offensivt og fremtidsrettet Ting!
Med vennlig hilsen
NORGES SKØYTEFORBUND
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