NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
WDSF – WRRC – IDO – WBTF

Til;
Forbundsstyret, Grenseksjoner, Medlemsklubber, Regioner, komiteer/utvalg, NIFs
representant, samt NDs Administrasjon.

Oslo / 25.06.2020

INNKALLING FORBUNDSTINGET 2020 OG
INNKALLING TIL MEDLEMSMØTER FOR FØLGENDE GRENSEKSJONER:
SPORTSDANS, FREESTYLE & IDO OG SWING & SALSA
29. – 30. AUGUST 2020
I henhold til Norges Danseforbunds lover § 14 (2) og § 25 (2) innkalles det herved til
forbundsting 2020 og medlemsmøter (grenseksjoner) 2020.
Tingpapirer vil etter lovnorm gjøres tilgjengelig på forbundets nettsider.
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1) Tid og sted
Forbundstinget og medlemsmøter avholdes 29.-30 august 2020 på:
Quality Airport Hotel Gardemoen
Lokevegen 7, 2067 Jessheim

2) Foreløpig program
Lørdag 29. august 2020
13:45-14:30 – Registering medlemsmøter
15:00-18:00 – Medlemsmøter (sportsdans, swing og salsa og freestyle IDO-grener)*
18:00-19:00 - Felles samling - Forberedelser til Tinget
19:30-23:00 – Velkomstdrikk med påfølgende middag
*Tidsplan for medlemsmøter lørdag 29.aug:
15:00-16:30 – Freestyle & IDO-grener (Dirigent: Trond Søvik)
15:00-15:30 – Swing og Salsa (Dirigent: Anders Gogstad)
16:30-18:00 – Sportsdans og Linedance (Dirigent: Gunnar Albrigtsen)
Seksjonen for urbane stiler har avholdt sitt medlemsmøte digitalt 11.06.2030
Søndag 30. august 2020
08:30-09:30 – Registrering forbundsting
10:00-13:00 - Forbundsting
13:00-14:00 - Lunsj
14:00-17:00 - Forbundsting forts.
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3) Forbundstinget
I henhold til Norges Danseforbunds lovnorm, § 15 har følgende møterett, talerett,
forslagsrett og stemmerett:
§ 15 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett
(1) Forslagsrett til særforbundstinget:
a. Medlemmer av Norges Danseforbunds hovedstyre.
b. Et representasjonsberettiget organisasjonsledd.
c. Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
(2) Stemmerett, talerett og forslagsrett til særforbundstinget:
a. Medlemmer av Norges Danseforbunds hovedstyre.
b. Representanter fra regioner og seksjoner:
i. Seksjon = 1 representant (leder)
ii. Region = 1 representant
c. Representanter fra idrettslag med medlemskap i særforbundet etter følgende skala:
Antall medlemmer i idrettslaget:
Inntil 100
Fra 101 til 200
Fra 201

Antall representanter på tinget:
1
2
3

(3) Videre møter uten stemmerett men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor
utvalgets/komiteens arbeidsområde:
a. Kontrollkomiteens medlemmer
b. Valgkomiteens medlemmer
c. Lovutvalgets leder
d. Sanksjonsutvalgets leder
e. Ankeutvalgets leder
f. Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom
leder er forhindret fra å møte.

I henhold til § 25 gjelder de samme reglene med hensyn til innkalling, møterett,
representasjon etc for medlemsmøtene (grenseksjoner) som forbundstinget.
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4) Dagsorden forbundstinget
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Godkjenne de fremmøtte representantene.
Velge dirigenter.
Velge protokollfører(e).
Velge to representanter til å underskrive protokollen.
Godkjenne innkallingen.
Godkjenne saklisten.
Godkjenne forretningsordenen.
Behandle beretning for særforbundet, herunder beretninger fra tingvalgte organer.
Behandle særforbundets regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning,
revisors beretning og kontrollutvalgets beretning.
j. Behandle forslag og saker.
k. Fastsette kontingent.
l. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
m. Engasjere revisor til å revidere særforbundets regnskap.
n. Foreta følgende valg:
I.
Særforbundets styre: President 1. og 2 visepresident 3 styremedlemmer 4
varamedlemmer. Minst et av styrets faste medlemmer skal ved valget være 26 år
eller yngre, ungdomsrepresentanten har en personlig vara blant de 4 valgte
varamedlemmene som ved valget skal være 26 år eller yngre.
Seksjonsledere tiltrer særforbundsstyret som fullverdige styremedlemmer med
seksjonenes nestledere som personlige vararepresentanter.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Kontrollutvalg med minst to medlemmer og et varamedlem.
Lovutvalg bestående av minst en leder, et medlem og et varamedlem.
Sanksjonsutvalg bestående av leder, nestleder, 2 medlemmer og 1
varamedlemmer.
Ankeutvalg bestående av leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem.
Valgkomité bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
Leder av ungdomsutvalget og dens vararepresentant.

Valgene skjer etter NDs lovnorm i forhold til kjønnsfordeling, inhabilitet, valgbarhet og
representasjonsrett, generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
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5) Forslag til behandling
Forslag som ønskes behandlet på tinget bør sendes omgående og senest fire uker før tinget
ref § 14 (2) i NDs lov.
Et hvert forslag må sendes inn ved å benytte vedlagte forslagsskjema. Alle lovendringsforslag
må sendes i forslagsskjema for lovendring. Utfylt og signert forslagsskjema sendes til:
dans@danseforbundet.no innen søndag 02.august 2020.
Hva er en ting-sak?
Typiske saker er regnskap, budsjetter, valg av tillitsvalgte, lovendringer (revidering) etc.
Saksforslag utover dette vurderes fortløpende om de er aktuell for tingbehandling eller ei.
Dersom det er flere innkommende saksforslag med tilnærmet lik ordlyd (mening) vil NDs
administrasjonen kontakte saksholdere med oppfordring til å sammenslå forslagene.

6) Påmelding
For medlemsklubber:
Pakke 1 (890,-)
- Middag lørdag 29/8
- Dagpakke søndag 30/8 forbundsting (inkl. lunsj, kaffe/te, deltagelse på tinget og møterom)
Pakke 2 (645,-)
- Dagpakke søndag 30/8 forbundsting (inkl. lunsj, kaffe/te, deltagelse på tinget og møterom)
PÅMELDING FOR MEDLEMSKLUBBER – TRYKK HER!
Booking av overnatting for medlemsklubber:
Ved behov for overnatting/rom bestilles dette direkte til hotellet:
Quality Airport Hotel Gardermoen (Lokevegen 7, 2067 Jessheim)
www.nordicchoicehotels.no
Bookingkode: dommerseminar
Rompriser:
650,- for enkeltrom per natt inkl frokost
820,- for dobbeltrom per natt inkl frokost
Reisestøtte for medlemsklubber
Delegater som har behov for å benytte seg av fly som transportmiddel, vil få dekket 1000,-kr
av flybilletten. Refusjonsskjema med bilag sendes okonomi@danseforbundet.no senest en
måned etter tinget, krav som mottas senere refunderes ikke.
Frist for påmelding og bestilling av rom/måltider: 08 juli 2020 kl. 22:00
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For tillitsvalgte:
Hvem får dekket sin representasjon som tillitsvalgt?
- Hovedstyret
- Seksjoner/Teknisk komite: Styremedlemmer (uten vara.rep. Dersom et styremedlem
ikke kan stille, rykker vara opp)
- Regioner: 1 representant per region (leder evt. nestleder)
- Utvalg/komiteer: 1 representant (leder evt. nestleder)
PÅMELDING FOR TILLITSVALGTE - TRYKK HER!

Reise bestilles av tillitsvalgte selv gjennom Berg Hansen. Styreleder i hvert styre har
nødvendige tilganger til bestilling via Berg Hansen. Kontakt administrasjonen ved eventuelle
spørsmål.
Frist for påmelding og bestilling av rom/måltider: Fredag 03.juli 2020 kl. 17:00

For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som
representant til tinget, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av et
idrettslag som er medlem i særforbundet i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til idrettslaget.
I henhold til § 4 (4) vil skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av særforbundstinget medføre
tap av møterett, stemmerett og forslagsrett til og på særforbundstinget.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
NORGES DANSEFORBUND

Anders Gogstad
President

Tonje Røiland
Generalsekretær
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7) Vedlegg – Forslagsskjema Ordinære saker
Forslag til:
Fra:

Dansetinget 2020 - Norges Danseforbund
[navn på organisasjonsledd/forslagsberettiget
utvalg/komité]
Tittel på forslag: [skriv inn tittel]
Forslag:
[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for
forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]
Begrunnelse:
[Her skal forslagsstillers begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]

[Sted og dato]
_______________
[signatur]
[Navn på leder av organisasjonsledd/utvalg/komité]
[Navn på organisasjonsledd/utvalg/komité]
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8) Vedlegg – Forslagsskjema lovendring
Forslag til lovendring:
Fra:
Tittel på forslag:

Dansetinget 2020 – Norges Danseforbund
[navn på organisasjonsledd/forslagsberettiget
utvalg/komité]
[f.eks. endring av § 14 (1)]

Forslag:
[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Gjeldende ordlyd samt
ny ordlyd bør fremgå. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]
Eksisterende ordlyd
[Eksempel:
§ 14 Særforbundstinget
(1) Særforbundets høyeste myndighet
er særforbundstinget som avholdes
annethvert år innen utgangen av
mai måned.]

Forslag til ny ordlyd
[Eksempel:
§ 14 Særforbundstinget
(1) Særforbundets høyeste myndighet
er særforbundstinget som avholdes
annethvert år innen utgangen av
mai juni måned.]

Begrunnelse:
[Her skal forslagsstillers begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]

[Sted og dato]
_______________
[signatur]
[Navn på leder av organisasjonsledd/utvalg/komité]
[Navn på organisasjonsledd/utvalg/komité]
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