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Innkalling til 

det 35. ordinære  
Judoforbundstinget 

 
 

Oppdatert 6. mai:  
Grunnet situasjonen med Covid 19-viruset er det satt ny dato for Tinget. 

 
 

Forbundsting med tilknyttet klubbseminar avholdes  
lørdag 4. september til søndag 5. september 2020. 

 
 

Lørdag 5. september 
Judoforbundstinget 

Tingmiddag 
 

Søndag 6. september 
Klubbseminar 

 
 
 

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 
  

http://www.judo.no/


 

 
 

 

 
 

Tidsplan 
 
 

Lørdag 5. september 
10.00 Registrering av fremmøtte 

10:30 Åpning av forbundstinget, ved president Jørgen Hillestad 

11.00 Tingforhandlinger 

13.00 Lunsj 

14.00 Tingforhandlinger fortsetter 

18:00 Avslutning av forbundstinget 

20:00 Tingmiddag 

  

Søndag 6. september 
10:00 Klubbseminar, del 1 

12:00 Lunsj 

13:00 Klubbseminar, del 2 

15:00 Program avsluttes 
 
 
 



 

 
 

 

Innkalling til Judoforbundstinget 
 
Det innkalles til Norges Judoforbunds 35. ordinære Ting 5. september 2020, til 
behandling av de saker som er nevnt i NJFs lov § 17. 
 
Forbundstinget vil bli avholdt på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. 
Registrering fra kl. 10.00, og åpning kl. 10.30. Forventes avsluttet kl. 18.00. 
 
Forslag fra klubber eller judoregioner som ønskes behandlet på Forbundstinget 
må være NJF i hende senest 4 uker før Forbundstinget (ref. NJFs lov § 14, 2. 
ledd).  
 
Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter publiseres på judo.no 
senest 2 uker før forbundstinget (ref. NJFs lov § 14, 2. ledd). 
 
På det ordinære forbundstinget møter følgende (ref. NJFs lov § 15): 
 
Med tale-, forslags- og stemmerett: 

1. NJFs styre (leder, nestleder, styre- og varamedlemmer) 
2. To representanter fra hver Judoregion  
3. Representanter fra klubbene etter følgende skala: 

- 1 representant fra lag med inntil 50 medlemmer 
- 2 representanter fra lag med 51-150 medlemmer 
- 3 representanter fra lag med mer enn 151-300 medlemmer  
- 4 representanter fra lag med mer enn 300 medlemmer 

 
Om klubbrepresentantene: 
- Medlemsgrunnlaget for utregning av antall representanter er idrettens 

siste offisielle aktivitetstall (2018).  
- Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært 

årsmøte, eller oppnevnt av styret etter fullmakt (§ 15, 2. ledd) 
o Det må fremvises protokoll som viser slikt årsmøtevedtak. 

- Representanten må ha fylt / fylle 15 år i løpet av kalenderåret, ha 
vært medlem av idrettslaget i minst en måned, ha oppfylt sine 
økonomiske forpliktelser (§ 15, 5. ledd) og ha oppfylt 
medlemsforpliktelsene (§ 7, 1. ledd).  

- Delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4 
(kjønnsfordeling). 

o Søknad om dispensasjon skal behandles av klubbens 
tilhørende Idrettskrets. Kun vedtak derfra kan gi 
dispensasjon.  

o Årsmøtet/tinget kan likevel godkjenne den fremmøtte 
delegasjonen dersom det foreligger uforutsette forhold 
utenfor organisasjonsleddets kontroll. 

 
Påmelding og forskuddsbetaling må gjøres i henhold til retningslinjer. Hvis 
klubben er skyldig kontingent/avgift medfører det tap av stemmerett og rett til å 
delta på forbundstinget (ref. NJFs lov § 4, 4. ledd). 



 

 
 

 

 
Med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor 
utvalgets/komiteens arbeidsområde: 
 

1. Kontrollkomiteens/utvalgets medlemmer 
2. Valgkomiteens medlemmer 
3. Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller 

medlem dersom leder er forhindret i å møte 
4. NJFs representanter i EJUs/IJFs råd og komiteer. 
5. Æresmedlemmer 

 
Med talerett: 

- Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde 
- NJFs Generalsekretær 
- Representant fra NIF 
- Personer som er foreslått valgt inn i styret eller komiteer i forbindelse 

med dette valget 
 
Med observatørstatus: 
Klubbene og Judoregionene kan sende flere representanter, men disse vil da få 
status som observatører og har ikke tale-, forslags- og stemmerett, og deltar ikke 
i reiseutgiftsfordelingen. 
 
 
  



 

 
 

 

Reiseinformasjon 
 
Det vil bli benyttet reiseutgiftsfordeling (ref. NJFs lov § 15, 2. ledd). 
 
Fordi Tinget avholdes på Gardermoen er prinsippet at kun fly tur/retur 
Gardermoen faller inn under reiseutgiftsfordelingen, ingen annen type transport. 
 
Klubber i region Øst og Sør får derfor ikke støtte, men må betale reisebidrag på 
kr 1.000, - per delegat. Unntaket er hvis noen av klubbene har mer enn 300 km 
reisevei tur/retur. Disse slipper å innbetale reisebidrag. 
 
Klubbene i region Vest, Midt og Nord vil få refundert inntil kr. 1500,- i 
reisestøtte per delegat. 
 
Reise dekkes fra utgangssted. En som bor i Oslo og representerer for eksempel 
Alta på forbundstinget skal derfor ikke ha refusjon.  
 
Dokumentasjon på foretatt reise (kopi av kvittering for flybillett) vil utløse 
utgiftsrefusjon inntil de definerte beløpsgrensene. Refusjon skjer kun via Visma 
Expense. Dokumentasjon må være forbundskontoret i hende innen 18. 
september 2020 (14 dager etter forbundstinget). Ingen utbetaling gjøres for krav 
som sendes inn etter denne dato. 
 
Klubber fra region Øst og Sør som skal betale reisebidrag vil få dette lagt til på 
samme faktura som Ting-deltakelsen. Innbetaling av reisebidraget må være på 
forbundets konto senest ved registreringen til forbundstinget. Hvis ikke 
medfører det tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget (ref. 
NJFs lov § 4, 4. ledd). 
 
 
 
  



 

 
 

 

Hotellinformasjon 
 
Forbundstinget 2020 avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotellet er et av Norges mest erfarne og anerkjente konferanse- og 
kongresshoteller, og er blant landets største konferansehotell som ligger sentral 
til ved Oslo Airport Gardermoen.  
 
Hotellet ligger kun åtte minutter unna Oslo Airport Gardermoen med bil og har 
nærhet til Oslo sentrum med kun 19 minutter med tog fra flyplassen. 
 
Hotellet tilbyr 432 rom og har en konferansekapasitet opp til 6000 personer. 
 
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport er et kontantfritt hotell. De tar imot alle 
vanlige betalings- og kredittkort. 
 
 
Reiseinformasjon 
 
Fra Oslo Lufthavn Gardermoen: Ta shuttlebuss S-44 
Fra Oslo Sentralstasjon: Ta flytoget eller Vy til Oslo Lufthavn 
 
Ankomst med bil: På utsiden av hotellet finnes det parkering til 130 
NOK/døgn.  
 
  



 

 
 

 

Påmelding og prisinformasjon 
 
Påmelding skjer til Norges Judoforbund innen fredag 31. juli på følgende lenke: 
https://forms.gle/f7cd6nMRXPNwLaQc8 
 
 
Følgende pakker gjelder for deltagelse på Tinget 

- Middag fredag: kr. 415,- (u/ drikke) 
- Overnatting fredag-lørdag: kr. 864,- 

• Inkl frokost lørdag  
- Tingpakke m/overnatting lørdag-søndag: kr. 1.640,- 

• Inkl. lunsj lørdag, Tingmiddag lørdag (u/ drikke) og frokost 
søndag 

- Tingpakke u/overnatting: kr. 577,- 
• Inkl. lunsj lørdag 
• Tillegg for Tingmiddag lørdag: kr. 515,- (u/ drikke) 

- Klubbseminar søndag, med lunsj: Gratis! 
 
Tinghefte m/ sakspapirer blir ikke utlevert delegatene, kun tilgjengelig digitalt. 
Det samme gjelder for NJFs årsrapporter. 
 
NJF har fokus på miljø, og oppfordrer derfor alle om å laste ned sakspapirene på 
medbrakt pc eller nettbrett. 
 
Det er mulig å bestille opptrykk av dokumenter i samme skjema som påmelding.  
 
Betaling av hotell/deltagelse vil skje til NJF, som sender samlet bestilling og 
betaling til hotellet. Betaling for reisebidrag, hotell/tingdeltagelse og eventuelt 
Tingdokumenter må senest dokumenteres ved registrering til Tinget, lørdag 5. 
september. 
 
Hvis ikke påmelding og betaling er foretatt i henhold til annonserte frister vil det 
medføre tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget (ref. NJFs lov 
§ 5). 
 
 
 

https://forms.gle/f7cd6nMRXPNwLaQc8
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