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Forbundsting 2020 
 

 
Sted: Clarion Hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055 Sola (ved flyplassen) 
Teknisk arrangør: Sola Turnforening 

 
Oslo, 3. juni 2020

  Tid: Fredag 11/09 2020 kl. 15:00  Åpent Forum på hotellet 
Informasjon om aktuelle temaer  

 
Diskusjon 
Idretten skal og strategisk plan 
«Trygg på Trening» 

 
 

Informasjonsmøte om digitalisert internkontroll av anlegg og utstyr, se nederst i dette brevet: 
 

· Fredag 11/9 kl. 14:00-14:45 i et møterom på hotellet 
· Lørdag 12/9 kl. 09:00-09:45 i et møterom på hotellet 

Grunnet koronarestriksjoner trenger vi forhåndspåmelding;som 
sendes til  pamelding@solaturn.no 

 
 

Lørdag 12/9 2020 kl. 10:00-18:00 Tingforhandlinger 
kl. 20:00 Festmiddag på hotellet 

 
Søndag 13/9 2020 kl. 09:00- ca.14:00 Tingforhandlinger, avslutning og lunsj 

 
Alle klubber og turngrupper som er medlem i NGTF har anledning til å møte med minst én representant på 
forbundstinget. Her vedtas saker av betydning for idretten vår – lagene, kretsene og forbundet! 

 
REPRESENTASJON I HENHOLD TIL NGTF’S LOVER §15: 
a) Forbundsstyret 
b) En representant fra hver krets 
c) Representanter fra lagene etter følgende skala; 

For medlemstall til og med 300: 1 representant 
For medlemstall fra 301 t.o.m. 1000: 2 representanter 
For medlemstall over 1000 medlemmer: 3 representanter 
(med medlemstall menes det aktivitetstallet som registreres via Idrettsregistreringen for året 2019) 

 
Representasjon 
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter 
fullmakt. For å være representant må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av en klubb 
som er medlem i NGTF i minst én måned og ha gjort opp sine forpliktelser i klubben. 

 
§ 2-4. Kjønnsfordeling 
(1) NIF og NIFs organisasjonsledd skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, 
komiteer mv. og representasjon til årsmøter/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og 
ved representasjon til årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være 
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer 
enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der 
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det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av 
kjønnsfordelingen. 
(3) Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal antallet 
representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller bestemmelsen. Årsmøtet/tinget 
kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom det foreligger uforutsette forhold utenfor 
organisasjonsleddets kontroll. 
(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et 
valg/oppnevning. 

 
Hvis det ikke er mulig å ha 2 representanter hvor begge kjønn er representert, må søknad om dispensasjon 
(med begrunnelse) sendes til Idrettskretsen for behandling. 
I tillegg til representantene er det anledning til å delta med observatører. 

 
Reisefordeling 
Det er reisefordeling for lagsrepresentantene (ikke observatører). Dette betyr at reiseutgiftene blir registrert 
og fordelt på alle representanter, slik at det koster tilnærmet like mye uavhengig av hvor i landet man bor. 
Billigste reisemåte godkjennes. 
SAS har idrettspriser (www.SAS.no/sport -velg vårt forbund eller kode Turn999), de er ikke alltid de billigste, 
men det er mulig å endre billetten helt fram til avgang. 
Bestill i god tid for å få de billigste tilbudene! 

 

Saker som ønskes tatt opp på Tinget må sendes inn skriftlig. 

Fristen for å sende inn forslag er 12. august 2020. 
De som har saker som ønskes tatt opp, bes sende det inn tidligere og ikke vente til siste frist, da det 
blir kort frist for forbundsstyret å ta stilling til sakene. 

 
 
Forslag som leveres etter fristen vil bli avvist. Skal sendes til Norges Gymnastikk- og Turnforbund, 
Postboks 5000, 0840 OSLO. E-mail; gymogturn@gymogturn.no 

 

Påmeldingsfrist: 5. August 2020 
Påmeldingsskjemaet ligger på vår hjemmeside: www.gymogturn.no 

  ALLE MÅ MELDE SEG PÅ PÅ NYTT 
 

□ Ved påmelding etter denne datoen blir det et tilleggsgebyr på kr. 500,- pr.person 
□ Ved påmelding etter 10.august blir man kun dagdeltaker (får plass i tingsalen og lunsj) 

  NB I følge gjeldende koronaregler for arrangement pr. 3. Juni er maksimalt antall deltakere 200. Delegater vil bli    
  prioritert. 
 
Tilgjengeliggjøring av saksliste og sakspapirer: 28. august 
Alt legges også på www.gymogturn.no. Påmeldte deltakere får papirer utlevert ved frammøte. 

 

Frist 25. August  innlevering av fullmaktsskjema med underskrift 
Alle som er påmeldt skal levere inn fullmaktsskjema fra sin klubb/gruppe. 

 
PRISER: 
Fra fredag til søndag: Enkeltrom kr. 4450,- Dobbeltrom kr. 3900,- 
Dette inkluderer overnatting med helpensjon, samt minglekveld fredag, frokost, lunsj, middag og bankett 
lørdag, frokost og lunsj søndag, kaffepauser, møterom etc. 

 
Fra lørdag til søndag: Enkeltrom kr. 2700,- Dobbeltrom kr. 2450,- 
Dette inkluderer overnatting med helpensjon med første måltid lørdag, lunsj og middag og bankett lørdag, 
frokost og lunsj søndag, kaffepauser, møterom etc. 

 
Dagdeltaker med middag fredag – søndag kr. 3000,- 
Dette inkluderer minglekveld fredag, lunsj, middag og bankett lørdag, lunsj søndag, kaffepauser, møterom 
etc. 
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Dagdeltaker fredag – søndag kr. 1500,- 
Dette inkluderer lunsj lørdag og søndag, kaffepauser, møterom etc. 

 
Dagdeltaker med middag lørdag-søndag inkl. middag lørdag kr. 2000,- 
Dette inkluderer lunsj, middag og bankett lørdag, lunsj søndag, kaffepauser, møterom etc. 

 
Dagdeltaker pr. dag: kr. 600,- 
Dette inkluderer lunsj, kaffepauser, møterom etc. 

 
 
Avmelding: 
Avmelding må sendes skriftlig, og det blir et gebyr på kr. 500,- pr. person. 
Avmelding senere enn 1 uke før arrangementet belastes med rom/frokost. 

 
Fullmaktene må returneres i undertegnet stand og må være forbundskontoret i hende senest 25. 
august, i undertegnet form; scannet til gymogturn@gymogturn.no 

 
Faktura sendes ut når påmeldingsfristen har gått ut. 

 
Avmelding skal sendes til: pamelding@solaturn.no 

Vi ønsker velkommen til Sola! 

 
 
 

Med vennlig hilsen 
Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

Torgeir Røinås Pedersen 
President 

Sign. 
Øistein Leren 
Generalsekretær 
Sign. 

 
 
 
 
Ang. Informasjonsmøte om digitalisert inernkontroll av anlegg og utstyr: 
Fredag og lørdag i et eget møterom på hotellet: 

 
NGTF har inngått et samarbeid med FDV-huset om digitalisering av internkontroll av turnutstyr og anlegg, 
melde avvik og få det sendt til riktig person.Internkontroll og melding av avvik gjøres enkelt gjennom en app 
knyttet til systemet FamacWeb. Det vil også være mulig å knytte aktiviteter til firma som driver med ekstern 
kontroll. 

 
Alle lag som er medlem av NGTF får en spesialpris på 70 øre per kvadratmeter per år for hovedmodulen og 
muligheten til å få veiledning i oppsett av internkontroll på utstyr. Benytt anledningen til å kunne stille 
spørsmål og få mer informasjon om dette. Prosjektleder i FDV-huset, www.fdvhuset.no Mats C. Oshaug vil 
stå for gjennomgangen/opplæringen. 
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