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Generelt 
 

Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Forbundstinget  
fredag 26. – lørdag 27. april 2019 på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen.  
Forbundstinget arrangeres i forkant av Kompetansehelga 2019.  
Det er altså mulig å delta på både Forbundstinget og på konferanse. 

 
 

 
 

 

 

 

 
Forbundstingets oppgaver 
 
Forbundstinget skal:  

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive 

protokollen. 
4. Behandle beretning for NSF. 
5. Behandle NSFs regnskap i revidert stand. 
6. Behandle forslag og saker. 
7. Fastsette kontingent og avgifter. 
8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 
9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere NSFs 

regnskap. 
10. Foreta følgende valg 

a) Forbundsstyrets leder og nestleder. 
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 
c) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer  
d) Lovutvalg med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem 
e) Fagutvalgene: 

1. Svømmeutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 1 
varamedlem 



2. Stuputvalget med leder, nestleder og 1 medlem og 1 
varamedlem 
3. Synkronutvalget med leder, nestleder, medlem og 1 

varamedlem 
4. Open-waterutvalget med leder, nestleder og 1 medlem 
5. Mastersutvalget med leder, nestleder og 1 medlem 
6. Vannpoloutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 1 
varamedlem 
7. Dommerutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 1 
varamedlem 

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.  
g) Representanter til ting og møter i de organisasjoner NSF er 

tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges 
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg 
avgjøres rekkefølge i forhold til stemmetall. 
 

 
 
Representasjon på Forbundstinget 
 
(1) På Forbundstinget møter med stemmerett: 

a) Forbundsstyret 
b) Representanter fra særkretser og idrettslag etter følgende skala: 

Kretser: 2 representanter 
Lag fra 1 til 100 aktive medlemmer: 1 representant 
Lag fra 101 aktive medlemmer og mer: 2 representanter 

c) Lovutvalgets leder 
 
(2) Antall aktive medlemmer regnes pr. 31. desember i henhold til tall fra samordnet 

rapportering til NIF året forut for det år Forbundstinget avholdes. 
 

(3)  Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, 
eller oppnevnt av styret etter fullmakt. Representantene skal sende 
møtefullmaktene fra krets og lag til forbundsstyret senest 7 dager før 
Forbundstinget. 

 
(4) Videre møter uten stemmerett: 

a) Ledere i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller 
styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte. 

b) Kontrollkomiteens medlemmer. 
c) Valgkomiteens medlemmer. 
d) Lovutvalgets medlemmer 
e) Revisor. 

 
 

Tingdokumenter 
 

Tingdokumentene gjøres tilgjengelig for alle organisasjonsledd på 
www.svomming.no to uker før Forbundstinget, det vil si 12.april. 
 
 

http://www.svomming.no/


 

Fullmakt 
 

Vi gjør oppmerksom på at korrekt utfylt fullmaktsskjema skal være NSF i hende 
senest 7 dager før Tinget, dvs fredag 19. april 2019. 
Fullmaktskjema er lagt ut på www.svomming.no. 

 
 
 

Tingforslag 
 

Forslag som ønskes behandlet på tinget sendes skriftlig til forbundsstyret senest 
fire uker før tinget. Forslag skal sendes til post@svomming.no.  
 
På tinget kan det ikke behandles lovforslag eller endringer i lov som ikke er oppført 
på den utsendte sakliste. Andre saker som ikke er oppført på saklisten, kan 
behandles og avgjøres når 2/3 av forsamlingen forlanger det. 
  
Fristen for innsendelse er fredag 29. mars 2019. 

 

 
Reiseopplegg 
 

Ved Forbundstinget til Norges Svømmeforbund nyttes reisefordeling. 
Dvs at reiseutgifter fordeles likt på samtlige delegater. 
Av hensyn til kravet om at utgiftene skal bli så små som mulig, vil kun rimeligste 
reisemåte bli godkjent.  
Avtalekode (CMP) for Norges Svømmeforbund hos SAS: SVOM999. 
Reserver plass i god tid. 
Bruk av egen bil godkjennes bare dersom det kan dokumenteres at dette er 
rimeligste reisemåte. Diett og forsikring inngår ikke i reisefordelingen. 
Tingdelegatene legger ut for sine reiser og fyller ut reiseregning under Tinget med 
dokumentasjon for reiseutgiftene. Disse utgiftene vil da inngå i reisefordelingen. 
Utbetaling/innbetaling foretas i etterkant av Tinget. 
Husk: Av hensyn til kravet om at utgiftene skal bli så små som mulig, vil kun 
rimeligste reisemåte bli godkjent. 
 
 
 

http://www.svomming.no/
mailto:post@svomming.no


Overnatting - priser 
 

Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé 2, 2060 Gardermoen. 
 
Enkeltrom fredag-lørdag inkludert Tingmiddag - kr. 2100,- 
Dobbeltrom fredag-lørdag inkludert Tingmiddag - kr. 1800,- pr person. 
 
For de som skal være med på Kompetansehelga fram til og med søndag (og 
overnatter på hotellet), så er prisene som følger (men egen pris for Tingmiddag): 
Enkeltrom fredag – søndag 3250,- 
Dobbeltrom fredag – søndag 2600,- (pr. person.) 
De som ønsker å delta på Tingmiddagen må betale 400,- pr person. 
 
De som ikke trenger overnatting betaler kun for Tingmiddag. Men husk at alle 
delegater inngår i reisefordelingen, så det vil bli en kostnad ved deltagelse! 
 
Vi gjør oppmerksom på at Forbundstinget avsluttes lørdag kl. 10.30 – men at 
lunsjen ikke er før kl. 13.00. Dette på grunn av at det skal passe inn med 
programmet til Kompetansehelga. 
 
 
 

Tingmiddag 
 

Fredag kveld kl. 20.30 er det Tingmiddag i lokalet 
«Stjernen». 
 
Denne ligger noen få hundre meter fra hotellet – 
rett ved Keplerstjernen, som er en 45 meter høy 
kunstinstallasjon utformet av kunstneren Vebjørn 
Sand. 
 
Vi får servert en tre-retters meny.  
 
 

 
 
 
 

 



Påmelding 
 

Alle som skal delta på Tinget må melde seg på via svomming.no: 
www.svomming.no – Meny – Om forbundet – Forbundsting 2019 
https://svomming.no/forbundet/om-forbundet/forbundstinget/  
 
Link til påmelding er nederst på siden. 
 
Påmeldingsfrist: Onsdag 10. april 2019. 
 
I tillegg må Tingdelegatene sende inn fullmaktsskjema til post@svomming.no senest 
fredag 19. april 2016. 
 

 
 

 

 

Spørsmål vedrørende arrangementet kan rettes til: 
Tor Arne Volden, telefon 99 100 454, e-post tor.arne@svomming.no. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
NORGES SVØMMEFORBUND 
 
 
 
 
Cato Bratbakk      Bjørn Soleng 
President       Generalsekretær 
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SVØMMETINGET 2019 

 

PROGRAM 
 
 

 
Fredag 26.april 
 
kl. 17.00 – 20.00 Åpning og Tingforhandlinger 
kl. 20.30  Tingmiddag  
 
 
Lørdag 27. april 
 
kl. 09.00 – 10.30 Tingforhandlinger 
kl. 13.00  Lunsj 
 

 
 

 

 


