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INNKALLING TIL FORBUNDSTING 2018 
 

Det innkalles herved til NHF’s Ting den  2. og 3. juni 2018. 

Tinget vil bli avholdt på Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 28, 2004 Lillestrøm 

 

Tinget i år skal ikke avholde fagmøter (bestemt på tinget 2016), og det vil heller ikke være anledning 

til å sende inn forslag som går på regelendringer.  Alle andre saker som skal behandles på tinget vil bli 

gjennomført. 

Lovforslag ift. NHFs lov skal kunne behandles, og slike forslag skal være forbundskontoret i hende 

innen 1. april 2018.  

 

Alle forslag SKAL følge riktig oppsett og henvisning til loven. Se veileder for tingforslag. Forslag 

som ikke er i henhold til dette vil ikke bli tatt 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 seminar lørdag som gjelder klubb og klubbaktivitet. 

NHF mener det er svært viktig at klubblederne benytter denne anledningen til å knytte nettverk med 

andre klubbledere og til å la seg inspirere i sitt arbeid. 

 

Foreløpig agenda for helgen: 

 

Lørdag 2. juni:  Workshop, foredrag og paneldebatt m/følgende temaer: 
   -Arrangement 

   -Rekruttering 

   -Klubbutvikling 

 

Søndag 3. juni:  Ting 
   -Lovendringer 

   -Organisasjonsstruktur 

   -Regnskap 

   -Revidert budsjett 

   -Budsjett 

   -Valg 

 

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 oppfylle 

kravet. 

 

Oslo, 1. mars 2018 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Hundekjørerforbund 

 

 

Lotte Friid Fladeby 

generalsekretær 

TIL ALLE LEDD 
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NORGES HUNDEKJØRERFORBUND’S 
TING, 2. - 3. JUNI 2018 

 
 

 

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 lovforslag 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. 

 

2. mai   Sist frist for utsending av sakspapirer fra Norges 

    Hundekjørerforbund. 
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