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Soknad om godkjenning av tillegg til valgbarheistbesteminelsene
Bakgrunn
Under Norges Bueskytterbunds (NBF) Ting i 2008 forslag nr. 2 ble det gjort et vedtak om å
begrense tiden hvert enkelt medlem av vårt styre kunne inneha samme posisjon. Denne
begrensningen ble bestemt til maks 8 år sammenhengende. Det er også vedtatt begrensninger
rundt antall medlemmer fra samme klubb begrenset til 2.

I forkant av årets Ting ble det avklart i dialog med sjefsjurist i NIF at dette ikke har vært
innvilget av idrettsstyret.
NBFs Lovutvalg fremla følgende vurdering for årets Ting: Lovuts’algels betraktning med
utgangspunkt i NIF Lov §2—5, inklusive kommentarer. NBFs Ting er iio,,sk buesÅytings
hoyeste myndighet og består av representanter/år hele Buesktteridretten. Disse
lepresen/antelle er valgt av egen klubb regioii til å representere inedlemmenes interesser.
Igjennom avstemniing ti/kjennegis disse slandpunktene.

NIF har etablert et sett med lovei som beskriver begrensniiiger

og muligheter (valgharhet,
ekstraordinære ting, habilitetskriterier osv.). Disse ulgjor, sammen ined i’algkomiteen og
NBFs ting, et .sett med «mekanismer» som regulerer hvordan idretten driftes

NBFs vurdering
NEFs styre anser at NIFs regelverk er tilstrekkelig og i størst mulig grad må benyttes slik det
foreligger, og støtter Lovutval gets betraktninger.

Uansett så er det gjort et vedtak ved Tinget i 2008 som ikke har vært fremmet for
godkjenning, så vi finner det riktig å fremme søknaden til tross for at det er en del år siden
NBFs Ting vedtok dette.
Konklusjon
Norges Bueskytterforbunds styre søker Idrettsstyret om godkjenning av følgende lovtillegg til
vårLov 13:
Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges for mer enn 8
sammenhengende år i samme posisjon, og ingen klubb kan være representert med
flere enn to medlemmer.
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