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Innkalling til ekstraordinære årsmøter i NMFs seksjon Radiostyrt Motorsport
Det innkalles herved til heldigitalt ekstraordinært seksjonsårsmøte
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Tirsdag 26. januar 2021, kl 18:00
Microsoft Teams

§ 23 i NMFs lov fastsetter representasjonen med stemmerett:
a) Seksjonsstyret
b) Representanter fra klubbene med aktivitet i respektiv særidrett, etter følgende skala:
001 – 050 medlemmer
1 representant
051 – 100 medlemmer
2 representanter
101 – 200 medlemmer
3 representanter
201 - 300 medlemmer
4 representanter
301 og flere medlemmer
5 representanter
c) 1 representanter fra hver av regionene med aktivitet i seksjonen.
Som beregningsgrunnlag brukes idrettens siste tilgjengelige oppgaver over aktive medlemmer
rapportert gjennom idrettsregistreringen. Organisasjonsledd må ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til Norges Motorsportforbund for å kunne være representert.
Delegatene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eventuelt på medlemsmøte
med valget kunngjort på saksliste, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet.
Dokumentasjon på dette skal sendes til nmf@nmfsport.no sammen med påmeldingen. Det
presiseres at klubbene kun kan velge utsendinger som har tilknytning til grener/særidretter i
NMF.
Klubbenes delegasjoner må sammensettes i tråd med NIFs lov, § 2-4 (kjønnsfordeling), slik at
begge kjønn er representert hvis klubben stiller med mer enn 1 delegat. Eventuell dispensasjon
fra denne bestemmelsen kan kun gis av Idrettskretsen klubben er tilknyttet.
§ 27-1 i NMFs lov fastsetter dagsorden for ekstraordinært seksjonsårsmøte:
I henhold til vedtak gjort under seksjonsårsmøte Radiostyrt Motorsport 14. november 2020,
innkalles det til ekstraordinært seksjonsårsmøte i seksjonen med samme saksliste som til
ordinært seksjonsårsmøte.
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Nødvendige saksdokumenter blir publisert på forbundets nettsider senest 12. januar 2021, 2
uker før ekstraordinært seksjonsårsmøte.
Påmelding gjøres via deltager.no. Av praktiske hensyn bes det om at påmelding skjer innen
Søndag 17. januar 2021 kl. 23:59. Dette for at alle påmeldte blir registrert inn i systemet og får
tilgang til nødvendige møtelinker. Klikk her for å komme til påmelding.
Link til møtet vil bli sendt til alle påmeldte delegater etter påmeldingsfristens utløp.
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