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Regionsting 2017 
Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 

Idrettssenteret, Molde 

 

 

Sakliste 
 

Åpning 

 

Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. 

Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 

Sak 3 - Velge dirigent(er), referent(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

Sak 4 - Behandle beretning.  

Sak 5 - Behandle regnskap for regionen i revidert stand. 

Sak 6 - Behandle forslag og saker. 

Sak 7 - Fastsette kontingent. 

Sak 8 - Behandle budsjett for regionen. 

Sak 9 - Foreta følgende valg:  

a) Leder og nestleder.  

b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlem. 

c) Revisjonskomité med 2 medlemmer. 

d) Representanter til ting i overordnede organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne 

representantene. 

e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste regionsting. 

 

Avslutning 
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Forslag til forretningsorden 

Regionsting 2017 

 

 Tinget ledes av den valgte dirigenten(e). Referat føres av den valgte sekretæren(e). 

 

 Ingen representanter gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av 

innledningsforedraget, settes taletid til 3 minutter første gang og 2 minutter andre og 

tredje gang. 

 

 Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutts taletid. 

Dirigent kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. 

 

 Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Andre saker kan bare 

behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte vedtar det. Slike beslutning må tas i 

forbindelse med vedtak om godkjennelse av sakslisten. 

 

 Alle forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke settes frem etter at strek 

er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering.  

 

 Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer med de unntak NVBFs 

lov fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke og stemmene regnes ikke som avgitt. 

 

 Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall stemmer for og imot. 

Forslagsstiller og endringsstiller føres også inn i protokollen med navn. 
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Behandling av sakene 
 

 

Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. 

 

Forslag til vedtak:   

 

Listen over kontrollerte fullmakter innstilles til godkjenning 

 

 

Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 

 

Innkalling – publisert på volleyball.no 18.02.2017, og sendt på e-post 18.03.2017 til klubbledere i 

Region Møre og Romsdal.   

 

Sakliste – er satt i samsvar med § 16 i lov for Region Møre og Romsdal. 

 

Forretningsorden – regionstyrets forslag til forretningsorden fremmes som eget dokument (vedlegg, 

publisert på forhånd) 

 

Forslag til vedtak:  

 

Innkalling, sakliste og forretningsorden godkjennes. 

 

 

Sak 3 – Valg av dirigent(er), referent(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

Forslag til dirigent:   

Forslag til sekretær:  

Forslag til 2 representanter til å undertegne protokoll:   

 

Forslag til vedtak:   

Alle foreslåtte personer velges. 

 

 

Sak 4 - Behandle beretning. 

 

a)  Regionstyre/administrasjon 

Det vises til egne dokument (vedlegg, publisert på forhånd) 

 Regionstyrets beretning 2016/2017 

 Sportslig beretning/resultater sesongen 2015/2016 

 

Forslag til vedtak:  

Region Møre og Romsdals beretning 2016/2017 godkjennes 

Sportslig beretning/resultater sesongen 2015/2016 godkjennes 
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Sak 5 - Behandle regnskap for regionen i revidert stand. 

Det vises til egne dokument (vedlegg, publisert på forhånd) 

 Revisjonsberetning 2017 

 NVBF Region Møre og Romsdals regnskap 2016 

 NVBF Region Møre og Romsdals Balanse 2016 

 

Forslag til vedtak:   

Revisjonsberetning 2016 for Region Møre og Romsdal godkjennes. 

Regnskap 2016 for Region Møre og Romsdal godkjennes.  

Balanse 2016 for Møre og Romsdal godkjennes. 

 

 

Sak 6 – Behandle innkomne forslag og saker. 

Sak 6.1:  Handlingsplan 2017-2019 

 

Forslag til vedtak: 

 Handlingsplan 2017-2019 blir godkjent. 

 

Sak 7 - Fastsette kontingent 

Regionstyret ønsker å beholde samme regionkontingent, kr. 3000,- pr. klubb. 

 

Forslag til vedtak:  

Regionkontingenten for 2017 for medlemsklubbene settes til kr 3000,- 

 

Sak 8 - Behandle budsjett for regionen 

Det vises til eget dokument (vedlegg, publisert på forhånd) 

 Budsjettforslag Region Møre og Romsdal 2017 

 

Forslag til vedtak:  

NVBF Region Møre og Romsdals forslag til budsjett for 2017 vedtas 

 

 

Sak 9 – Valg 

Det skal i henhold til Lov for Region Møre og Romsdal § 16 velges: 

a) Leder og nestleder.  

b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 

c) Revisjonskomité med 2 medlemmer. 

d) Representanter til ting i overordnede organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne 

representantene. 

e) Valgkomité med leder, to medlemmer og et varamedlem for neste regionsting. 

 

Valgkomiteens forslag legges fram på regiontinget. 
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Valget ga følgende resultat: 

 

a)  Styreledere 

 Leder: 

Nestleder: 

 

b)  Styremedlemmer 

Styremedlem: 

Styremedlem 

Styremedlem: 

 

Varamedlem: 

Varamedlem: 

 

c)  Revisor 

Revisjonskomité: 

 

d)  Valgkomite 

Leder: 

Medlem: 

Medlem: 

 

Varamedlem: 

 

Avslutning 

 

 

 

 

 

Sted/dato: 

 

 

 

Signatur sekretær: 

 

 

 

Signatur representant/protokollunderskriver: 

 

 

 

Signatur representant/protokollunderskriver: 

 

 


