Styrene i NGFs medlemsklubber
Ledere av NGFs tingvalgte komiteer og utvalg
Daglige ledere i NGFs medlemsklubber
Oslo, 11. august 2017

INNKALLING TIL GOLFTINGET 2017
I overensstemmelse med Norges Golfforbunds lov § 14 har styret gleden av å innkalle til Golftinget 2017 på
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
11. - 12. november 2017.
Et tentativt rammeprogram for temadagen lørdag og selve tingforhandlingene søndag, samt link til påmelding, følger
i dette brevet. Vi tar forbehold om at det kan bli nødvendig å gjøre mindre endringer. Her finner du også informasjon
om priser på de ulike alternativene for oppholdet.
Fredag 10. november arrangeres det fagdag på samme hotell. I tillegg til en mengde fagmøter (#nyttig-møter) og
foredrag i mindre fora, blir det denne gangen arrangert både «Idrettskonferanse» og «Klubbdriftkonferanse». For mer
informasjon og påmelding til fagdag, se denne siden. Det arrangeres også en Anleggskonferanse torsdag og fredag
på samme sted.
Representasjon på Golftinget 2017 framgår i hovedsak av Lov for Norges Golfforbund § 15:
Med stemmerett:
a) Forbundsstyret (Varamedlemmene har ikke stemmerett – kun talerett).
b) Representanter fra klubbene: Medlemstall til og med 1000
1 representant
Medlemstall over 1000
2 representanter
Ut fra medlemstall i GolfBox per 30.09.2017.
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt. På
forespørsel må det kunne vises til protokollvedtak.
For representantene anvendes reiseutgiftsfordeling. Vedlagt følger en beskrivelse av ordningen.
Uten stemmerett (men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde):
a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.
b) Kontrollkomiteens medlemmer.
c) Valgkomiteens medlemmer.
d) NGFs revisor.
e) Lovutvalgets medlemmer.
Vi gjør oppmerksom på at klubber og særforbund som er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF) er bundet bl.a. av de representasjonsregler som finnes i NIFs lov. Disse kan dere lese
bl.a. på www.idrettsforbundet.no => Temasider =>Juss (Lov og bestemmelser). Vi vil spesielt henlede
oppmerksomheten på NIFs lov:
§ 2-4 Kjønnsfordeling.
Hovedessensen i denne sammenheng er at klubber med representasjonsrett for 2 personer må stille med en av hvert
kjønn. Eventuell søknad om dispensasjon må fremmes for idrettskretsen. Dersom dispensasjon innvilges må skriftlig
dokumentasjon fortrinnsvis sendes NGF før tinget, eventuelt medbringes til tinget.
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§§ 2-5, 2-6 og 2-7. Stemmerett, valgbarhet, forslagsrett og representasjonsrett.
Her er hovedpoengene i representasjonssammenheng at den som skal representere må ha vært medlem av klubben i
minst 1 måned og at han/hun ikke kan være arbeidstaker i klubb eller forbund.
Arbeidstaker innen et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte eller ting i eget
eller overordnede organisasjonsledd.
Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er
aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til
verv innen organisasjonsleddet dersom vedkommende har en økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet.
For flere detaljer og dispensasjonsmuligheter se NIFs lov.
§ 10-3 Representasjonsrett.
En klubb må ha vært medlem av NIF i seks måneder for å ha representasjonsrett til tinget.
Klubber som er opptatt i NIF/NGF, men ikke har vært medlem i seks måneder anbefales å stille som observatør på
temadagen og tinget.
Vi vil også minne om NGFs lov:
§ 5 Kontingent/avgifter
som bl.a. fastslår at skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på golftinget.
Daglige ledere i klubbene har observatørstatus i selve tingforhandlingene på søndagen, men gis anledning til å sitte
ved siden av sine respektive klubbers representanter. På temadagen lørdag, har de samme status som
tingrepresentantene.
Forslag som ønskes behandlet på Golftinget 2017, skal iht. NGFs lov § 14 være innsendt senest 6 uker før, dvs.
senest lørdag 30. september 2017.
Bindende påmelding gjøres snarest mulig og senest mandag 16.oktober 2017. (*Påmeldingsfristen er i forhold
til overnatting på tinghotellet.) Vi gjør oppmerksom på at det er reservert rom på tinghotellet fra fredag 10. til søndag
12. november. Erfaringene tilsier at omtrent alle bestiller enkeltrom og vi vil benytte prinsippene «først til mølla» og
«tingrepresentanter før observatører». Her gjelder det altså å melde seg på så tidlig som praktisk mulig for å få plass
på tinghotellet.
Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil, i henhold til NGFs lov § 14, bli gjort
tilgjengelig på www.golfforbundet.no senest 2 uker før Golftinget.

Bindende påmelding innen mandag 16. oktober 2017*
Spørsmål kan rettes til Tove Skandsen, tlf.: 957 44 971, e-post: tove.skandsen@golfforbundet.no eller Rune Hauger
tlf.: 920 17 065, e-post: rune.hauger@golfforbundet.no.

Med hilsen
NORGES GOLFFORBUND

Marit Wiig
President

Tor-Anders Hanssen
Generalsekretær
Norges Golfforbund . 0840 Oslo . tlf +47 21 02 91 50 . faks +47 21 02 91 51 . post@golfforbundet.no

.

www.golfforbundet.no

GOLFTINGET 2017 - RAMMEPROGRAM
Med forbehold om endringer
Lørdag 11. november. Temadag
Kl. 0830
Registrering.
Kl. 1000

Åpning og hilsninger.

Kl. 1030

Golfrikets tilstand.

Kl. 1100

Virksomhetsplanen 2016-19 – status
• Forbedre trenings- og konkurransetilbudet til barn, unge og de ikke-etablerte
golferne.
• Etablere en jente- og kvinnesatsing.
• Etablere en talentutvikling og toppidrettssatsing som matcher de beste i verden.
• Bedre gjennomføringsevnen i forbund og klubber.

Kl. 1140

Pause.

Kl. 1200

Status i virksomhetsplanarbeidet fortsetter.

Kl. 1300

Lunsj.

Kl. 1400

Vi hedrer turneringsarrangører.

Kl. 1415

«Inviter en venn» - hvordan bruke klubbens medlemmer til å rekruttere nye golfere?

Kl. 1500

Pause.

Kl. 1530

Presentasjon av og diskusjon om innkomne forslag:
• Endringer i NGFs lov.
• Reforhandling GolfBox.
• Endring i aldersbestemmelser Norges cup.
• Greenfeeovernskomsten.

Kl. 1700

Pause.

Kl. 1730

Presentasjon av og diskusjon om innkomne forslag fortsetter.

Kl. 1800

Åpen post - klubbene har mulighet til å stille spørsmål til styret og administrasjon.

Kl. 1830

Slutt.

Kl. 2000

Festmiddag.

Søndag 12.november. Tingdag
Kl. 0900
Tingforhandlingene starter.
Kl. 1030

Kaffepause.

Kl. 1100

Tingforhandlingene fortsetter.

Kl. 1300

Lunsj.

Kl. 1400

Tingforhandlingene fortsetter hvis behov.

Kl. 1500

Slutt.
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