
 
 

 

Norges Volleyballforbund Region Møre og Romsdal, Postboks 5000, 0840 Oslo 
 

 
Regionstyret 
Medlemsklubber 
NVBFs representant 
 

22. mars 2018 
 
 
 

INNKALLING TIL NVBF REGION MØRE OG ROMSDALS  
49. ORDINÆRE TING 
Lørdag 21.april 2018 

 
 
I henhold til NVBF Region Møre og Romsdals lover §13 innkalles det herved til Regionstinget 
2018, lørdag 21. april 
Møtet finnes sted på Blindheim Ungdomsskole, Tverrvegen 25 med start kl. 19.00 
 
I henhold til §14 gjelder følgende møterett: 

(1) På regiontinget møter med stemmerett: 
a)  Regionens styre.  
b)  Representanter fra idrettslagene etter følgende skala 

1. For medlemstall til og med 30: 1 representant. 
2. For medlemstall fra 31 til og med 70: 2 representanter. 
3. For medlemstall over 70: 3 representanter 

(2) Videre møter 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) Revisorer. 

(3) Videre møter uten stemme- og forslagsrett, men med talerett i de saker som ligger innenfor 
personenes arbeidsområde: 
a) Administrativt ansatte 

(4) Representasjon fra idrettslagene fastsettes av regiontinget etter målbare kriterier.  
(5) Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt 

regionen senest en uke før tinget. 
(6) Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

 
Idrettslag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter 
på Regionstinget. 
Dersom en klubb kan stille med 2 eller 3 representanter, skal begge kjønn være representert. 
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Regiontinget skal: 
 

1) Regiontinget skal:  
a. Godkjenne de fremmøtte representantene.  
b. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.  
c. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive 

protokollen.  
d. Behandle beretning.  
e. Behandle regnskap for regionen i revidert stand.  
f. Behandle forslag og saker.  
g. Fastsette kontingent.  
h. Behandle budsjett for regionen.  
i. Foreta følgende valg:  

i. Leder og nestleder.  
ii. 3 styremedlemmer og 2 varamedlem.  

iii. 2 revisorer og 2 vararevisorer.  
iv. Representanter til ting i overordnete organisasjoner eller gi styret 

fullmakt til å oppnevne representantene.  
v. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste 

regionsting.  
2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 

Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i 
forhold til stemmetall.  

3) Leder velges for et år, nestleder og styremedlemmer velges for 2 år, slik at halvparten er 
på valg hvert år.  

 
Valgene skjer etter bestemmelsene i NVBF Region Møre og Romsdal sin lov §§ 6, 7 og 8 
Loven følger vedlagt. 
 
FORSLAG TIL BEHANDLING*): 
Forslag som ønskes behandlet på Regionstinget må være administrasjonen i hende senest: 
7.april. Forslagene sendes videre til sittende styre. 
 
UTSENDELSE AV SAKSDOKUMENTER 
Fullstendig saksliste med årsberetning, regnskap og innkomne forslag sendes ut senest 1 uke før 
tinget, dvs 14.april 2018.  
Dokumentene vil også bli lagt ut på NVBF Region Møre og Romsdal sin hjemmeside. 
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PÅMELDING: 
Delegatene skal sammensettes i henhold til NVBF Region Møre og Romsdals lov § 5. 
 
Påmelding fra medlemsklubbene skjer på vedlagt skjema.  
Påmeldingen er fullmakt fra klubben og må signeres av klubbens leder.  
 
Klubben må ha vært medlem i NVBF Region Møre og Romsdal i minimum 6 måneder, dvs. 
innmeldt senest 21.oktober 2017. 
  
 
Påmelding må være administrasjonen i hende, innen 14.april for sjekk.   
Sendes inn via mail til olemartin.kleivenes@volleyball.no 

Øvrige organisasjonsledd henstilles til å melde skriftlig tilbake til administrasjonen hvilke 
representanter som møter – etter de retningslinjer som er gitt i lovene. 

 
Med vennlig hilsen 
NVBF REGION MØRE OG ROMSDAL 
 
*) Forslag sendes til NVBF Region Møre og Romsdals Administrasjon:  
NVBF Region Møre og Romsdal, Postboks 5000, 0840 Oslo eller: 
olemartin.kleivenes@volleyball.no 

 


