
Norges Friidrettsforbund 
 

FRIIDRETTSTINGET 2017 
 

AVHOLDES PÅ QUALITY EDVARD GRIEG HOTELL BERGEN  
 

Lørdag 25. og søndag 26. mars 2017 
 

Tingforhandlingene starter lørdag kl. 10.00. 

 

Foreløpig sakliste: 

1. Åpning 7. Fastsette budsjett 

2. Godkjenne de fremmøtte representanter 8. Aktuell debatt 

3. Godkjenne sakliste og forretningsorden 9. Behandle innkomne forslag 

4. Velge Tingets funksjonærer 10. Valg 

5. Styrets og utvalgenes beretninger 11. Tilsette revisor 

6. Behandle de siste to års regnskap (Endelig sakliste kommer i tingdokumentet) 

 

Tinget har tidligere vært innkalt rettidig NFIFs nettsider. Forslagsfristen for Friidrettstinget gikk ut lørdag 13. januar 2017 i 

henhold til NFIFs lov. 

 

Representasjon i henhold til NFIFs lov § 8. Observatører uten stemmerett er velkomne til å overvære tinget. 

 

Påmelding til Tinget sammen med fullmakt må sendes senest fredag 3. mars 2017 til: 

Norges Friidrettsforbund, Styret, Postboks 5000, 0840 Oslo eller som e-post til friidrett@friidrett.no . Vennligst benytt 

påmeldingsskjema. Skjemaer som gjelder påmelding av representanter med stemmerett må være undertegnet med original 

underskrift. Skjema med original underskrift kan sendes som skannet vedlegg til e-post. I dette tilfelle bør skjemaet 

medbringes til Friidrettstinget og kunne framlegges dersom det skulle være behov. 

Skjemaet kan hentes fra internett (http://www.friidrett.no/organisasjon/Friidrettstinget1/Documents/skjema17.doc) eller e-post 

friidrett@friidrett.no.  

 

Bestilling av opphold i forbindelse med Tinget 2017: 

Hotellbestilling gjøres sammen med påmelding til Tinget til: Norges Friidrettsforbund innen fredag 3. mars 2017. Husk å angi 

hvilke(t) av nedenstående alternativer som ønskes. Ønskes opphold av lengre varighet, så må dette bestilles direkte fra hotellet 

av den enkelte. 

 

Følgende alternativer foreligger for opphold i Bergen: 

Alt. 1: Fredag til søndag Alt. 2: Fredag til søndag Alt. 3: Fredag til søndag Alt. 4: Lørdag til søndag 

Pris: 3.870,- (enkeltrom) Pris: 3.375,- (enkeltrom) Kr. 2.950,- (enkeltrom) Pris: 2.255,- (enkeltrom) 

Omfatter:  

2 x overnatting med frokost 

3 x lunsj (fredag, lørdag og søndag) 

Middag fredag 

Tingmiddag lørdag 

Kaffepauser 

Omfatter:  

2 x overnatting med frokost 

2 x lunsj (lørdag og søndag) 

Middag fredag 

Tingmiddag lørdag 

Kaffepauser 

Omfatter:  

2 x overnatting med frokost 

2 x lunsj (lørdag og søndag) 

(Ikke middag fredag) 

Tingmiddag lørdag 

Kaffepauser 

Omfatter:  

1 x overnatting med frokost 

2 x lunsj (lørdag og søndag) 

Tingmiddag lørdag 

Kaffepauser 

 

Alt. 5: Dagpakke 1 / lør, søn 

(Bor ikke, men spiser) 

Alt. 6: Dagpakke 2 / lørdag 

(Bor ikke, men spiser) 

Tidspunktene for måltider fredag: 

Lunsj 12:00-14:00 (buffet) 

Middag 19:00-21:00 (buffet) Pris: 495,- pr dag Pris: Kr. 1.065,- 

Omfatter: Konferanse, lunsj og 

kaffepauser (ikke middag/tingmiddag) 

Omfatter: Konferanse, lunsj, kaffepauser 

og  tingmiddag 
  

(Priser med forbehold om feil utregning). 

Opphold og andre utgifter gjøres opp på stedet av den enkelte. Kreditt må eventuelt avtales med hotellet i hvert enkelt tilfelle. 

På prisene tas vanlige forbehold om pris og avgiftsendringer. Ved avbestilling senere enn 7 dager før tingets start vil man måtte 

betale 55% av beløpet. Ved avbestilling senere enn 48 timer vil man måtte betale hele beløpet.  

På Friidrettstinget nyttes reiseutjevning for representanter med stemmerett. Hver enkelt med stemmerett må innlevere skjema 

med utgifter under oppholdet. Det som skal betale blir fakturert i etterhånd, mens de som skal ha penger tilbake vil få det 

tilsendt over bank. For representanter som reiser med fly ber vi om at reisen bestilles tidligst mulig, slik at billetten blir 

rimeligst mulig og at reiseutjevningsbeløpet blir så lavt vi kan få det. 

 

Transportinformasjon: Hotellet ligger 4,3km fra Flesland flyplass. Flybuss fra Flesland til Håvardstun holdeplass, hvorfra 

700m gange. Hotellet har fastprisavtale med Bergen Taxi. 

 

Hotellinformasjon: https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-edvard-grieg/?gclid=CM-

TsuvxrNACFVJJGQodiG0PzA  
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