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Til klubbene i Norges Basketballforbund Region Midt
 Dato: 20.4.2021

Sakliste og sakspapirer for Regionsting i NBBF Region Midt

Styret viser til innkalling til Regionsting 27. mars 2021.

Regionstinget for NBBF Region Midt avholdes digitalt tirsdag 27. april 2021 kl. 18.00 på 
Microsoft Teams.

Deltagerne vil få tilsendt link til møtet ut ifra innleverte fullmaktsskjema en dag før møtet. De
som ikke leverer fullmaktsskjema og skal delta, må ta kontakt med Viola Györgyi på epost 
viola.gyorgyi@basket.no slik at vi får sendt dere link.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker
ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på
e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre
behandling av sakene på årsmøtet
.
På neste side følger sakslisten for årsmøtet.
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SAKSLISTE

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører 
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle beretning for Regionen
Sak 9: Behandle regnskap for Regionen 
Sak 10: Behandle forslag og saker
 Ingen saker til behandling
Sak 11: Fastsette medlemskontingent. 

Styret foreslår å ha samme kontingent som i 2020: kr 3 500,00
Sak 12: Behandle budsjett for Regionen
Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Styre:
- leder
- nesteleder 
- Tre styremedlemmer  
- Ett varamedlem

13.2 Kontrollutvalg:
- to medlemmer
- Ett varamedlem

13.3 Representanter til ting i overordnende organisasjonsledd 
  eller gi Regionstyret fullmakt til å oppnevne representantene

13.4 Valgkomité:
- leder  
- To medlemmer 
- Ett varamedlem 

Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlem.

Sakspapirer vil bli lagt ut på NBBF Midt hjemmeside.

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Mathias Aarskog kontaktes på mathias.aarskog@gmail.com
Vi ønsker å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref innkallingen til dette årsmøte.

Velkommen til regionsting. 

Med vennlig hilsen 

Styret
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