Innkalling regionsting Sørvest Bandyregion
Dato: 4. mai 2019 klokken 13:00
Sted: Clarion Hotel Energy, Stavanger

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenne de fremmøtte representantene.
Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
Behandle beretningen.
Behandle regnskap for regionen i revidert stand.
Behandle forslag og saker.
Fastsette avgifter og kommende sesong.
Behandle budsjett for regionen.
Foreta følgende valg
a. Leder og nestleder*
b. 2 styremedlemmer og 1 varamedlem
c. 2 revisorer
d. Representanter til ting i overordnede organisasjoner
e. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
f. Dommerkomite med minimum leder og 2 medlemmer

* Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmene til styret velges samlet. Deretter
velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Fullstendig saksliste med innkomne saker gjøres tilgjengelig på regionens nettsider senest 1 uke før
møtet. Forslag til saker som skal behandles må være i styrets hende senest 4. april 2019 kl 1000.
Forslag sendes til:
E-post til: sorvestbandy@gmail.com eller pr post til:
Sørvest Bandyregion, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger.
Vi minner om klubbenes representanter må meldes regionen senest 1 uke før regionstinget
(fullmaktsskjemaet sendes til sorvestbandy@gmail.com).
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Representasjon på regionstinget:
A. Regionens styre
B. Representanter fra idrettslagene/innebandyklubbene etter følgende skala:
a. Klubber med medlemstall fra 1-25: 1 stemme
b. Klubber med medlemstall fra 26-50: 2 stemmer
c. Klubber med medlemstall over 50: 3 stemmer

Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.
Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor
utvalgets/komiteens arbeidsområder:
A. Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er
forhindret fra å møte.
B. Valgkomiteens medlemmer
C. Revisorer
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Fullmaktsskjema regionsting Sørvest Bandyregion 4. mai 2019

1.
2.
3.

Varareprentant:

Overstående representanter har fullmakt til å møte og avgi stemme for vår klubb ved Regionstinget i Sørvest
Bandyregion, 4. mai 2019.

Klubb

Sted

Dato

Leder (sign)

Representasjonsrett og kjønnsfordeling:
Sørvest Bandyregion minner våre klubber, som skal stille på regionstinget, om at de er bundet av
representasjonslover skrevet i NIFs Lov.
Vi gjør spesielt oppmerksom på NIFs lov §2-4 Kjønnsfordeling, jmfr Lov for Norges Bandyforbund §7.
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 3 representanter
av samme kjønn, får kun en representant fra denne klubben representasjonsrett.
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