VEDTATT 13.11.2017

Mandat for TKN/TKS/BMU
Kort beskrivelse
TKN/TKS/BMU har fagansvaret for sine grener. Det er de som skal legge føringer for hvordan
deres grener skal utvikle seg videre, både nasjonalt og internasjonalt. TKN/TKS/BMU skal
være de som er nærmest utøverne og arrangørene. De har også ansvaret for toppidretten i
sine grener, herunder landslag og representasjonslag.
Utvalget kan fatte følgende avgjørelser:
Ihht. NHF’s lov §22 (5) Komiteene i pkt. 22.1, 22.2 og 22.3 har Forbundsstyret som sitt
overordnede ledd. I tillegg til de oppgaver og ansvarsområder som er beskrevet i
kvalitetssikringsrutinene gir Forbundsstyret følgende myndighet til å ta avgjørelser:
1) Fordele midler innenfor vedtatt budsjett eller retningslinjer vedtatt av styret og ihht
vedtatt handlingsplan.
2) I samarbeid med TD gi dispensasjon fra regelverket ifht klasser og øvelser innen sin gren.
Komiteen kan ikke gi dispensasjon som fraviker aldersbestemmelser/klasser som er skissert i
reglementet og de distanser/grener aldersbestemmelsene er regulert i, eller dispensasjon
fra NM reglementet. Arrangøren skal i første omgang rådføre seg med sin TD/TDK som igjen
underretter angjeldende komite/utvalg. Da kan komite/utvalg velge å si ja/nei, dvs at
komite/utvalg har myndighet til å avslå dispensasjonen.
3) Uttak til landslag og representasjonslag etter gjeldende kvalitetssikringsrutine.
Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til NHF innen to uker etter at vedtaket er offentliggjort. Eventuell
klage sendes leder i angjeldende TK med kopi til administrasjonen i NHF. Angjeldende TK/GU
kan omgjøre sitt vedtak til klagers gunst, men dersom angjeldende TK/GU vedtar å
opprettholde sitt opprinnelige vedtak sendes saken til styret i NHF for endelig
vedtak/avgjørelse. Når styret skal behandle saken må den avgjøres innen 2 uker.
Arbeidsformen til komiteen skal være skal være:
-

Demokratisk – Alminnelig flertall
Det skal avholdes minimum 3 møter pr år. Alle møter skal protokollføres og
offentliggjøres.
Det bør avholdes møte med de andre grenkomiteene for å samkjøre toppidretten og
internasjonale mesterskap. De skal også utveksle planer for det kommende året.

Sammensetning:
Komiteen kan bestå av 3 – 5 medlemmer som velges på tinget eller oppnevnes av styret ihht
NHF's lov.

