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INNKALLING TIL FORBUNDSTING 2017 
Det innkalles herved til NHF’s Ting den  10. og 11. juni 2017. 

Tinget vil bli avholdt på Scandic Gardermoen Hotel, Gardermoen (tidligere Rica). 

 

Forslag som ønskes behandlet skal være NHF’s kontor i hende innen 1. april 2017. Alle forslag 

SKAL følge riktig oppsett og henvisning til lov/regelverket. Se veileder for tingforslag. Forslag som 

ikke er i henhold til dette vil ikke tas med i tingpapirene. 

 

Vi oppfordrer alle klubbledere til å delta på tinget, både som den ene av de representanter som skal 

delta på tinget, og fordi det vil bli arrangert et spesielt seminar for klubbledere lørdag. 

 

NB!!! - Delegasjoner til tinget SKAL sammensettes iht. NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling). 

Klubb som ikke klarer å få med delegater av begge kjønn, må søke sin idrettskrets om fritak. 

Dersom slik fritak ikke blir gitt, vil klubben miste det antall representanter som mangler for å oppflylle 

kravet. 

 

 

INNKALLING TIL FAGMØTER 2017 

Fagmøtene i de forskjellige disipliner avholdes på Tingets første dag, den 10. juni 2017. 

Saker som ønskes behandlet skal være NHF’s kontor i hende innen 1. april 2017. Alle forslag SKAL 

følge riktig oppsett og henvisning til lov/regelverket. Se veileder for tingforslag. Forslag som ikke er i 

henhold til dette vil ikke tas med i tingpapirene. 

 

Det må opplyses i hvilket fora saken ønskes behandlet, fagmøtene eller tinget.  Iht. § 17 i NHF’s lover, 

forbundstingets oppgaver, kan følgende forslag tas opp på tinget, etter  

innstilling fra fagmøtene (§ 17.9.): 

1. Behandle forslag om nye mesterskapsklasser og distanser, og endringer i samme. 

2. Behandle forslag om innføring eller opphevelse av hundekjørerdisipliner. 

3. Behandle forslag om innføring eller opphevelse av mesterskapsgrener, og forslag  

om endring i mesterskaps alders- og klasseinndelinger og løpsbetegnelser. 

4. Til innføring av nye eller endring i eksisterende disipliner mm som nevnt ovenfor  

kreves 2/3 flertall. 

 

Saker som kan tas direkte opp på tinget er: 

§14.5. Annet ledd:  

Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av 

sakslisten. 

 

 

Oslo, 28. februar 2017 

Med vennlig hilsen 

Norges Hundekjørerforbund 

 

 

Stephen Smithurst, generalsekretær 

TIL ALLE LEDD 
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NORGES HUNDEKJØRERFORBUND’S 
TING, 10. - 11. JUNI 2017  

 
 

 

AKTUELLE FRISTER 
 

 

 

 

Med bl.a. henvisning til NHF’s lov § 14, minner vi om de frister som gjelder: 
 

 

 

1. mars   Frist for utsending av innkalling. 

 

1. april   Frist for innsending av tingforslag fra organisasjons- 

    ledd (klubber, kretser/særutvalg, Tingvalgte utvalg 

    og komiteer samt Forbundsstyret). 

 

1. april   NHF’s administrasjon sender påmeldingsskjemaer 

    ut til organisasjonsledd. 

 

1. mai   Frist for valgkomiteens innstilling (dersom mulig) 

 

1. mai   Frist for påmelding og innsending av hotellbestillinger. 

 

10. mai   Sist frist for utsending av sakspapirer fra Norges 

    Hundekjørerforbund. 
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