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Sakliste
Åpning
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Valg av Forbundstingets funksjonærer:
Dirigenter, referenter, tellekorps, redaksjonskomité,
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 virksomhetsplan og langtidsbudsjett.
9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere NSFs regnskap.
10. Valg.
a)
b)
c)
d)
e)

Forbundsstyrets leder og nestleder.
3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
Lovutvalg med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem
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 2
varamedlemmer*
(*2 varamedlemmer hvis forslaget til Vannpoloutvalget om å utvide utvalget med én
vararepresentant blir vedtatt)

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.
____________________________________________________________________________________
Sak 7
Forbundsstyrets forslag – ingen endringer:
Pliktig lagsabonnement for bladet Norsk Svømming, kr 500,Medlemskontingent for hver klubb, kroner 1000,Sak 9
Forbundsstyrets forslag er Øyvind Hjemgård, BDO AS.
Sak 10 g
Forbundsstyrets gis fullmakt til å oppnevne representanter.

Forretningsorden

1. Tinget ledes av valgte dirigenter
2. Protokollen føres av valgte referenter
3. Alle som ønsker innlegg, må melde dette til dirigenten før saken tas opp til votering. I
saker/sakspunkter der det ikke blir meldt innlegg, betraktes saken/sakspunktet som
vedtatt i henhold til Forbundsstyrets forslag/anbefaling.
4. Personer som holder innledningsforedrag til komitéinnstillinger har 10 minutters taletid.
For øvrige forslagsstillere settes taletiden til 5 minutter første gang, 3 minutter andre
gang og 2 minutter tredje gang. For alle andre er taletiden 3 minutter pr gang.
Ingen representanter må gis rett til å ta ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og strek satt for inntegnet taler.
5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og skal være undertegnet med
klubbens/kretsens og forslagsstillerens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes, og nye
forslag ikke fremmes etter at strek er satt, eller at saken er tatt opp til votering. Forslag
kan bare fremmes i saker som står på saklisten.
6. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak NSFs
lov fastsetter.
7. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot.
8. Utvalgsleder som ikke sitter i Forbundsstyret, samt ansatte i administrasjonen, gis
talerett i saker som angår deres arbeidsområde.

