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

Innkalling ekstraordinært digitalt medlemsmøte – Sportsdrill
Oslo/09.09.2020
På vegne av Norges Danseforbund inviterer vi herved til et ekstraordinært digitalt
medlemsmøte for alle medlemsklubber som bedriver Sportsdrill.
Norges Danseforbund har mottatt innvendinger på valgkomiteens innstilling til ny komite, og
for å sikre en så demokratisk prosess som overhodet mulig, ønsker vi å gjennomføre et
digitalt medlemsmøte hvor alle drillklubber kan foreslå og stemme over en ny teknisk komite
for sportsdrill.
Medlemsmøtet avholdes via Microsoft Teams - Torsdag 17.09.2020. Kl. 18:00
Alle klubber i ND som bedriver grenen sportsdrill bes melde seg på via epost til
dans@danseforbundet.no innen Onsdag 16.09.2020. Fullt navn på samtlige
delegat(er)/observatør(er) og epostadresse(r) må foreligge i påmeldingen.
Etter påmeldingsfristen vil det bli sendt ut link til møtet til alle påmeldte delegater og
observatører.
På medlemsmøtet stiller klubber med antall stemmeberettiget etter følgende skala:
Antall medlemmer i idrettslaget:
Inntil 100
Fra 101 til 200
Fra 201

Antall representanter på tinget:
1
2
3

Sittende styremedlemmer (2018-2020) har en stemmerett hvert.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av egen klubb i minst
en måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til egen
klubb og man kan heller ikke ha utestående gjeld/kontingent til Norges Danseforbund, eller
underliggende ledd.
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Se saksliste på side 2!
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Saksliste
1. Godkjenne fremmøtte representanter
2. Velge dirigent. Forslag: Anders Gogstad, President Norges Danseforbund
3. Velge protokollfører. Forslag: Eirik Bolme, Organisasjonssjef Norges Danseforbund
4. Velge to representanter til å underskrive protokoll. Forslag:
5. Godkjenne innkallingen
6. Godkjenne sakslisten
7. Godkjenne forretningsorden
8. Valg:
• Styre for Teknisk komite for Sportsdrill
Se eget vedlegg for valgkomiteens innstilling.
Det skal velges 1 leder og 4 styremedlemmer. Vi gjør dere oppmerksom på at
medlemsmøtet kun innstiller en ny komité. Innstillingen vil bli behandlet i
forbundsstyret som oppnevner den nye komiteen. Dersom du lurer på komiteens
rolle og mandat se forbundets organisasjonshåndbok (punkt 3.11): TRYKK HER!
•

Valgkomité for 2020 - 2022
Ingen innstilling foreligger. Kom gjerne med innspill og forslag til kandidater.
Det skal velges leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Forretningsorden
1. Medlemsmøte ledes av den valgte dirigent. Protokollen føres av de valgte
sekretærene.
2. Ingen representant gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Taletid i enhver sak er
første gang, tre minutter. Annen gang, to minutter og ett min. tredje gang.
Representanter, som forlanger ordet til forretningsordenen har ett minutts taletid.
Dirigenten har rett til å gjøre framlegg om forkortning av taletiden og framlegg om
strek ved de inntegnede talere.
3. Alle forslag må innleveres skriftlig (via chat), undertegnet med representantenes og
organisasjonens navn. Nye framlegg kan ikke settes frem etter at strek er satt.
Framlegg utenom de på sakslisten oppsatte saker kan ikke gjøres.
4. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som
Norges Danseforbunds lov fastsetter.
5. I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som blir gjort, med antall stemmer
for og mot.
6. Protokollen underskrives av de to valgte representantene
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