Innkalling til Dykketinget 2020
Clarion Hotel The Edge, Tromsø 17.-18. Oktober.

Foto: Gry Henriksen

Dykketinget 17. - 18. oktober 2020

Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2020 på Clarion Hotel The Edge i
Tromsø 17.- 18. oktober 2020.
Forbundstingets oppgaver

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Godkjenne de fremmøtte representantene.
Velge dirigent(er).
Velge protokollfører(e).
Velge to representanter til å underskrive protokollen.
Godkjenne innkallingen.
Godkjenne saklisten.
Godkjenne forretningsorden.
Behandle beretning for NDF, herunder beretninger fra tingvalgte organer.
Behandle NDFs regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning,
revisors beretning og kontrollutvalgets beretning.
Behandle forslag og saker.
Fastsette kontingent og lisenser.
Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
Engasjere revisor til å revidere NDFs regnskap.
Foreta følgende valg:
a)
President og visepresident, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
b)
Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.
c)
Lovutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
d)
Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
e)
Representanter til ting og møter i de organisasjoner Norges
Dykkeforbund er tilsluttet – ev. fullmakt til styret til å oppnevne
representantene.

President, visepresident og utvalg- /komitéledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer
til styret, komiteer og utvalg skal velges samlet. Deretter velges varamedlemmene
samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Styret skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år.
Tingdokumenter
Tingdokumentene gjøres tilgjengelig for alle organisasjonsledd på Tingsiden på www.ndf.no
minimum to uker før Tinget (3. oktober).
Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett

(1)

Forslagsrett til dykketinget:
a) NDFs styre (forbundsstyret)
b) Representasjonsberettiget organisasjonsledd
c) Møteberettiget komité / utvalg i saker som ligger innenfor komitéens / utvalgets
arbeidsområde.

(2)

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på dykketinget:
a) Forbundsstyret
b) Representanter fra dykkeklubber etter følgende skala:
For medlemstall til og med 50:
1 representant
For medlemstall over 50:
2 representanter
c) En representant fra hver dykkekrets /-region
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Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller være
oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøte/ting. Skriftlige fullmakter for representantene
skal være sendt NDF senest 6 uker før tinget. Representasjon beregnes etter medlemstall per
siste idrettsregistrering, og meddeles organisasjonen samtidig med innkallingen til
dykketinget.
Forbundsstyret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av
NDF. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. Dersom reiseutgiftsfordeling blir benyttet, skal
denne følge gjeldende retningslinjer.
(3)

Møterett, talerett og forslagsrett på dykketinget
i saker som ligger innenfor utvalgets / komiteens arbeidsområde:
a)
Kontrollutvalgets medlemmer.
b)
Valgkomiteens medlemmer.
c)
Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem
dersom leder er forhindret fra å møte.
d)
Lovutvalgets medlemmer.

(4)

Møterett og talerett på dykketinget:
a)
Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
b)
Særforbundets generalsekretær.
c)
Representant fra NIF.

(5)

Kan møte på dykketinget som observatører uten stemme-, tale- og forslagsrett:
a) Andre som forbundsstyret finner det hensiktsmessig å invitere, og som
dykketinget godkjenner.
b) Presse. (Dykketinget kan vedta at deler av, eller hele dykketinget skal foregå uten
presse.)

(6)

For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes
som representant til Idrettstinget, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært
medlem av en klubb som er medlem i NDF i minst én måned, og ha gjort opp sine
økonomiske forpliktelser til klubben.

(7)

En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i NDF: medlem av
forbundsstyret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger
sanksjoner. Person med slikt verv kan ikke møte på dykketinget som representant for
et annet organisasjonsledd.

Det vises spesielt til NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling – Ved valg/oppnevning av representanter til
Tinget skal det velges personer av begge kjønn, dvs. når krets eller klubb møter med to personer
skal det være en av hvert kjønn (uavhengig av om varamedlem møter).
Det vises også til NIFs lov § 2-6 – Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og
oppdragstaker og NIFs lov § 2-7 – Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med
tilknytning til organisasjonsledd.
Forslag og saker til Dykketinget
Forslag og saker som ønskes behandlet på Dykketinget må sendes til NDF på dykking@nif.idrett.no
innen 2. september 2020. Forslagsskjema blir lagt ut på Tingsiden på www.ndf.no
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Fullmakt
Korrekt utfylt fullmaktsskjema må sendes til NDF på dykking@nif.idrett.no innen 4. september 2020.
Fullmaktsskjema blir lagt ut på Tingsiden på www.ndf.no
Reise
Ved Tinget benyttes reisefordeling. 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. Det er
rabatter å få på fly. Vi anbefaler at du bestiller fly tidligst mulig - www.sas.no/sport
og velg Norges Dykkeforbund. 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 reisefordelingsskjema under Tinget. Disse
utgiftene vil da inngå i reisefordelingen. Utbetaling/innbetaling foretas etter Tinget.
Det antas at totale utgifter per delegat vil ligge på cirka 3 000 kroner. Overnatting vil komme i tillegg;
se priser under «påmelding».
Tingmiddag
Lørdag kveld er det middag. Vi håper så mange som mulig ønsker å være tilstede i anledning
arrangementet!
Påmelding
Alle som skal delta på Tinget må melde seg på via eget påmeldingsskjema. Husk å sende inn
fullmaktskjema til dykking@nif.idrett.no.
Oppgi hvilket losjeringssalternativ som ønskes.
Alternativ A – Helpensjon i enkeltrom, 2000,- pr. person/døgn.
Alternativ B – Helpensjon i dobbeltrom, 1700,- per person/døgn.
Alternativ C – Dagpakke for, 600,- per dag.
Siste dag for boende: 600,-.
Se Tingsiden på www.ndf.no for oppdateringer rundt arrangementet.
Spørsmål vedrørende arrangementet kan rettes til:
Stian Olsen
Telefon 92207271
dykking@nif.idrett.no

Med vennlig hilsen

Sigurd Paulsen
President

Stian Olsen
Generalsekretær
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Fullmaktsskjema – Dykketinget 2020
Signert skjema sendes per post eller som scannet dokument per e-post til dykking@nif.idrett.no
Skjemaet må være mottatt innen 2. september 2020.

ANTALL REPRESENTANTER [NDFs lov §15]
Dykkekretsene har 1 representant pr. krets.
Representanter fra klubbene etter følgende skala:
For medlemstall til og med 50:
1 representant
For medlemstall over 50:
2 representanter
Utgangspunkt for beregningen er innrapportert medlemstall i følge siste ”Idrettsregistrering”.
Representant til dykketinget må ha vært medlem av sin klubb minst 1 måned og ha sitt forhold
til klubben i orden.
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting eller være oppnevnt
av styret etter fullmakt fra årsmøte/ting. Skriftlige fullmakter for representantene skal være
sendt NDF senest 6 uker før tinget.
KJØNNSFORDELING [NDFs lov §5]
Ved valg / oppnevning av representanter til årsmøte / ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg
mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater / representanter fra begge kjønn.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog
slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3
medlemmer. I styre råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være
representert. Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne
bestemmelsen.

SKRIV TYDELIG – BRUK BLOKKBOKSTAVER
Klubbens/kretsens navn:_____________________________________________
har valgt følgende representant(er) til Dykketinget 2020.
Representant 1:________________________________________________________________
Representant 2:________________________________________________________________
Vararepresentant 1:________________________________________________________________
Vararepresentant 2:________________________________________________________________
__________________
Sted/dato

_______________________________________
Leders underskrift
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