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Til: 
Medlemsklubber i NMF 
Forbundsstyret 
Avdelingsforbundsstyrer/seksjonsstyrer 
Regioner 
Ledere i faglige utvalg/komiteer 
Kontrollkomiteen 
Lovutvalget 
Valgkomiteen 
Revisor 

Oslo, 13. juli 2021  
 
 
Innkalling til NMF Forbundsting 2021 
 
Det innkalles herved til ordinært forbundsting i Norges Motorsportforbund 
 
Tid : 13 – 14. november 2021 
Sted :  Quality Airport Hotel Gardermoen 
 
Møtet settes kl. 12.30 den 13. november (innsjekk 10.00-11.30), og det forventes avsluttet innen 
kl. 14.00 den 14. november 
 
Forbundstingets representasjon skal skje i henhold til NMF`s lov, § 16 der det heter følgende: 
 
På forbundstinget møter med stemmerett: 
 

a) Forbundsstyret og seksjonsstyrene 
b) Delegater fra klubbene etter følgende skala: 

001 – 050 medlemmer  1 delegat 
051 – 100 medlemmer  2 delegater 
101 – 200 medlemmer  3 delegater 
201 - 300 medlemmer   4 delegater 
301 og flere medlemmer  5 delegater 

        c) 2 delegater fra hver av regionene 
 
Som beregningsgrunnlag brukes idrettens siste oppgaver over aktive medlemmer rapportert 
gjennom idrettsregistreringen (2020). Organisasjonsledd må ha gjort opp alle sine økonomiske 
forpliktelser til Norges Motorsportforbund for å kunne være representert. 
 
Delegatene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eller oppnevnt av styret 
etter fullmakt fra årsmøtet. Det presiseres at klubbene kun kan velge utsendinger til 
forbundstinget 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. 
 
Det benyttes reisefordeling basert på faktisk fremmøtte delegater.  
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Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de 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 

 
Personer med møterett og talerett på forbundstinget: 

a) Revisor, i saker som legger innenfor sitt arbeidsområde 
b) NMFs generalsekretær 
c) Representant fra NIF 

 
En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i NMF: Medlem av styret, 
valgkomite, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. Person med slikt 
verv kan ikke møte på forbundstinget som representant for et annet organisasjonsledd. 
 
Påmelding av delegater, samt innsendelse av saks- og kandidatforslag må være forbundsstyret 
(NMF`s kontor) i hende innen mandag 13. september 2021. Skjemaer som skal benyttes ligger 
vedlagt innkallingen.  
 
Påmelding gjøres via deltager.no, klikk her for å komme til påmeldingsiden.  
 
Fullstendig saksliste og eventuelt andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres 
tilgjengelig på NMFs nettsider senest en måned før forbundstinget (13. oktober). Det vil ikke bli 
trykket saksdokumenter.  
 
Kun organisasjonsledd tilsluttet Norges Motorsportforbund, ikke enkeltpersoner, kan fremme 
forslag for forbundstinget. Innsendte forslag skal være godkjent av organisasjonsleddets leder. 
Det skal i tillegg legges ved kopi av møteprotokoll hvor forslaget er behandlet. 
 
 
NB! Innkalling til forbundstinget gjøres med forbehold om endringer med tanke på Covid-19 og 
gjeldende retningslinjer fra regjeringen.  
 
 
 
Med hilsen  
Norges Motorsportforbund 
 
 
 
 
 
Emilie Westbye       Tony Isaksen 
President        Generalsekretær 
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