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Bakgrunn:
I forbindelse med årets Regionskonferanses vedtak i sak 6A, er det behov for å justere alle
tidsfrister som er angitt i lovene, slik at de kan samsvare med en forsvarlig behandling i
klubbene og distriktene. Med bakgrunn i dette forslag, vil også Regionstyret anbefale at
distriktene avholder sine distriktskonferanser etter at innkalling og saksliste og utkast til
saksdokumenter er tilgjengelig på nettet. Endelige saksdokumenter med forslag til vedtak vil
bli lagt ut på nettet i rimelig tid før årsmøtet og før endelig påmelding.
Vedtak (enstemmig) på regionskonferansen:
1. Regionens regnskapsår endres til kalenderåret (01.01 – 31.12) (jfr sak 5, vedtak 1).
Regionstyret anbefaler klubber og distrikter til å gjøre det samme.
2. Det opprettes et nytt organ, Regionens årsmøte, som overtar den nåværende Regionskonferansens årsmøtesaker.
3. Sakene til regionens årsmøte oversendes til klubbene i god tid før regionens årsmøte.
4. Regionens årsmøte holdes en lørdag i juni på et sentralt og lett tilgjengelig sted.
5. Hver klubb kan møte med en eller flere delegater. En delegat kan ha alle klubbens
stemmer eller disse kan fordeles på flere delegater. Klubben kan gi en annen klubb
skriftlig fullmakt til å benytte slubbens stemmer.
6. Alle saker behandles av Regionens årsmøte (ref. vedtekt 468).
7. Ordningen trer i kraft fra 01.01.2019. Dette betyr at første årsmøte avholdes i juni 2019
og neste årsmøte og regionskonferanse avholdes i juni 2020.
8. Oppdaterte lover og vedtekter fremlegges på regionens årsmøte i 2019.

Årsmøte:
Årsmøtet avholdes hvert oddetalls-år i juni måned. Det anbefales at årsmøtet gjennomføres
siste lørdag før skolene slutter og at man velger et konferansested som er «lett» tilgjengelig.
Regionstyret har ansvar for det praktiske knyttet til arrangementet, men kan delegere dette
etter behov. Frist for påmelding bør være 3 uker før årsmøtet. Dette kan endres hvis avtalen
med hotellet tilsier andre frister.

Regionskonferanse:
Regionskonferansen inklusiv årsmøtet avholdes hvert partalls-år i juni måned. Det anbefales
at årsmøtet gjennomføres på siste lørdag før skolene slutter og at konferansedelen foregår
lørdag og søndag. Regionstyret utfordrer en klubb eller flere som tar ansvar for det praktiske
knyttet til arrangementet. Regionstyret har ansvar for årsmøtedelen.
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Styremøter:
Det vil være naturlig at regionstyret behandler alle saksdokumenter og forslag til vedtak før
dette legges ut på nettet. Likeledes legges det opp til at Regionstyret avholder et siste styremøte kvelden før årsmøte for å ta hensyn til innspill som er kommet i de enkelte sakene.

Valgkomiteen:
I henhold til dagens lover skal valgkomiteen fremlegge forslag innen 01.04. Forslaget
oversendes Regionsleder som skal gjøre dette kjent til klubbene innen 01.05. I prinsippet er
valgkomiteen direkte underlagt (velges av regionskonferansen) regionskonferansen/årsmøte. Det bør derfor ikke være et pålegg at denne kommunikasjonen går gjennom regionsleder/regionstyret. Bakgrunnen for denne formulering har vært at hvis valgkomiteen ikke har
funnet kandidater, vil dette få konsekvenser for regionstyrets sammensetning og kapasitet.
Det foreslås at valgkomiteen får ansvar for å utforme en skriftlig innstilling (omtrent slik den
har blitt presentert de siste årene med bilder og CV) som direkte legges inn i saksdokumentene. Hvis valgkomiteen har problemer med å finne de nødvendige kandidater, må regionsleder fortløpende holdes orientert.

Saksliste:
Siden man ikke foretok endringer i lover eller vedtekter på regionskonferansen, må vi følge
den sakslisten som fremkommer i vedtekt 468. Dette medfører at både distriktsleder og
tjenesteleders rapporter skal behandles. Som det vil fremgå senere er det foreløpig usikkert
hvordan distriktene vil fremstå videre.

Saksdokumenter:
Med tidligere års erfaringer, ser man at det tar tid å ferdigstille dokumentene som skal
danne grunnlag for beslutningene. Det vil derfor være nødvendig å lage en foreløpig oversikt
over de saker som skal behandles og at man på et senere tidspunkt fremlegger konkrete
forslag til vedtak.

Innkalling:
Den formelle innkallingen til Årsmøte må inneholde tid, sted og påmeldingsinfo. Innkallingen
må dessuten knyttes til regionskonferansens vedtak i sak 6A og de endringer som vil skje
som en konsekvens av denne saken. Innkallingen må også beskrive de sakene som ønskes
fremlagt og regionstyrets hovedbegrunnelse for dette.

Fullmakter:
Klubbens stemmetall baseres på siste offisielle målepunkt (01.02). Iht vedtakets punkt 5,
trenger ikke klubben møte med mer enn en representant for å benytte alle klubbens
stemmer. En klubb kan også gi en annen klubb fullmakt til å stemme for egen klubb. Det må
etableres en enkel og effektiv rutine for å registrere fullmakter og utdeling av stemmesedler.
Klubbene må dekke delegatenes kostnader for reise og dagsavgift (lokalleie og mat).
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Kalender for 2019:
Dato
Aktivitet

Målgruppe

05.02.19
26.03.19
01.04.19

Regionstyremøte nr 5 (Stavanger)
Regionstyremøte nr 6 (Mandal)
Innkalling til regionens årsmøte

30.04.19
01.05.19
01.05.19
01.05.19
14.05.19

Regionstyremøte nr 7 (Asker)
Frist for valgkomiteens innstilling til regionsleder
Frist for rapport fra distriktsleder
Frist for rapport fra tjenesteleder
Regionstyremøte nr 8 (Skype)
Styremøte (behandle årsmelding, regnskap, arbeidsplan og budsjett). Frist for påmelding fra Regionstyret (overnatting)
Frist for avbestilling av 100% (30 dager)
Hotellet
Frist for saksdokumenter til delegater
Regionstyret
Frist for påmelding delegater
Klubber og distriktsledere og tjenesteledere
Frist for å avbestille 50% (14 dager)
Hotellet
Frist for å avbestille 10% (1 dag)
Hotellet
Regionstyremøte nr 9 (Gardermoen)
Regionstyret
Årsmøte 2019
Delegater

15.05.19
20.05.19
24.05.19

31.05.19
13.06.19
14.06.19
15.06.19
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