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Særregionsting Innlandet Bandyregion 19. mai 2021 

Til  Regionstyret, klubbene, komiteene, gjester  
  

  

Innkalling til Særregionsting for Innlandet Bandyregion: 
 
Tid:   Onsdag 19. mai 2021, kl. 18.00 

Sted: Auditorium, Idrettens Hus Løvstadvegen 7, Ottestad / Teams-digitalt 

(avholdes digitalt hvis fysisk ikke er mulig. Dette kommer vi evt tilbake til). 
  
1. REPRESENTASJON PÅ SÆRREGIONSTINGET:  
  
På regionstinget møter med stemmerett 
A.           Særregionens styre  
B.           Representanter fra idrettslagene/klubbene  
 
Representasjonsrett og Kjønnsfordeling: 
Innlandet Bandyregion minner våre klubber, som skal stille på regionstinget, om at man er bundet av de 
representasjonsregler som står i NIFs lov. Vi gjør spesielt oppmerksom på NIFs lov §2-4, Kjønnsfordeling, jf Lov 
for Norges Bandyforbund § 5. Bestemmelsene sier at klubber som har to representanter, må stille med en av 
hvert kjønn. Stiller klubben med to av samme kjønn, får kun den ene representanten representasjonsrett. Har 
klubben rett til å stille med tre representanter, må begge kjønn være representert. Dersom en klubb stiller med 
tre representanter av samme kjønn, får kun en representant fra denne klubben representasjonsrett. 

 
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 i å møte  
B.                 Kontrollutvalgets medlemmer  
C.                 Valgkomiteens medlemmer  
D.                 Revisor  
E. Utviklingskonsulent og Daglig leder  

  
Medlemmer av Norges Bandyforbund og Innlandet Idrettskrets, har adgang og talerett, men ikke stemmerett. 
  
Klubbene kan sende representanter til særregionstinget således: 

- Hver klubb kan stille med:                                                                           1 representant 

- Klubber med lag i seriespill enten senior eller yngres, har mulighet til å stille med:        2 representanter 
- Klubber med lag i seriespill både i senior og yngres, har mulighet til å stille med:           3 representanter 

  
Klubbene kan kun la seg representere av sine egne medlemmer.  
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller medlemsmøte med dette valg 
på kunngjort liste, eller oppnevnt av klubbens/gruppens styre etter fullmakt. For å ha representasjonsrett må 
representantens klubb ha vært medlem av NBF i minst 6 måneder og oppfylt pålagte forpliktelser. Man er 
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valgbar og har stemmerett fra det året man fyller 15 år, med mindre idrettsstyret bestemmer noe annet. 
Representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd må ha vært medlem av representasjonsberettiget 
lag eller ledd i minst 1 måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  
Før en representant fra en klubb eller en krets tar plass på særregionstinget, skal han/hun ha lagt fram fullmakt 
underskrevet av klubbens eller kretsens leder. Fullmaktene leses opp før årsmøtet tar til. 
 
Innlandet Bandyregion ber om at fullmaktskjema sendes regionen innen 5. mai 2021. Fullmakten skal 
skannes og sendes på e-post til ruben.kristiansen@bandyforbundet.no. Fullmakten ligger vedlagt i 

dette dokumentet.   
 
 
2. STEMMEAVGIVNING 
Endring i et organisasjonsledds lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting etter å ha vært 
oppført på sakslisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Andre saker som skal til behandling, som ikke er 
lov-/vedtektsendring, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. 
Ingen representant har mer enn én stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 
 
Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være 
skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som 
inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og stemmene regnes for ikke avgitt. 
 
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg 
mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 
loddtrekning.  
 
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd 
dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom 
de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 
3. DAGSORDEN REGIONSTING: 
1.   Godkjenne fullmakter og de fremmøtte representantene. 
2.   Velge dirigent(er).  
3.   Velge protokollfører(e). 
4.   Velge to representanter til å underskrive protokollen. 
5.   Godkjenne innkalling. 
6.   Godkjenne sakliste.  
7.   Godkjenne forretningsorden. 
8.   Behandle beretning for særregionen. 
9.   Behandle regnskap for særregionen, styrets økonomiske beretning og revisors beretning. 
10. Behandle forslag og saker. 
11. Fastsette kontingent og avgifter.  
12. Behandle budsjett for særregionen 
13. Foreta følgende valg: 
 

A. Styret: 
Leder (1 år)    På valg 
Nestleder (2 år)   På valg 
Styremedlem 1 (1år), 2 (2år), 3 (1år) På valg 
1.(1år) og 2.(1år) Varamedlem  På valg   
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B. Kontrollutvalg:  
2 medlemmer (1 år)   På valg 
1. varamedlem (1 år)   På valg 

C. Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd eller gi særkretsstyret fullmakt til å 
oppnevne representanter.  

D. Valgkomite: 
Leder (1år)    På valg 
Medlem 1 (1år) og 2 (1 år)  På valg 
1. Varamedlem (1 år)   På valg 

 Leder og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene 
samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem, osv.  
 
14. Engasjere revisor til å revidere særregionens regnskap. 
15. Avslutning 
  
4. TIDSFRISTER 
Særregionstinget innkalles av styret med minst én måneds varsel, direkte til de organisasjonsledd som har 
representasjonsrett.  
 
Forslag som ønskes behandlet på særregionstinget, må være sendt til regionens e-post innen 5. 
mai 2021 kl. 18.00! Poststempelets/ e-postens dato er avgjørende.  
 
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli sendt ut og publisert på regionens 
nettside senest én uke før tinget. Lovlig innkalt særregionsting er vedtaksført med det antall godkjente 
representanter som møter, jfr. NIFs lov § 2-17. På særregionstinget kan det ikke behandles forslag om 
lovendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte 
vedtar det ved godkjenning av saklisten. 
 
  
Ottestad 15. april 2021 
 
 
 
 
____________________________     ______________________________ 
Christian Andersen      Ruben Kristiansen 
Styreleder       Daglig leder 
Innlandet Bandyregion      Innlandet Bandyregion  
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