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Til:          Kristiansand, 7. juni 2020 

Medlemsklubber i NBBF Region Sør, 

Norges Basketballforbund og 

Agder Idrettskrets 

 

Endelig saksliste og saksdokumenter for Regionstinget 2020 

Styret viser til innkalling til Regionsting i NBBF Region Sør av 15. mai 2020. 

Regionstinget avholdes mandag den 15. juni 2020 kl. 18.00 på Idda Arena, Mediarommet i andre 

etasje, Møllevannsveien 36, 4616 Kristiansand.  

 

Endelig sakliste for Regionstinget 2020: 

 

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 styrets årsberetning 

Sak 9:  Behandle revidert regnskap  

Sak 10: Behandle forslag og saker 

10.1: Godkjenning av ny lov 

10.2: Godkjenning av nytt kampreglement     

Sak 11: Fastsette klubbkontingent 

Sak 12: Vedta budsjett 

Sak 13: Behandle ny organisasjonsplan  

Sak 14: Foreta følgende valg: 

14.1 Styre: 

- leder 

- nesteleder  

- 4 styremedlemmer   

- 2 varamedlemmer 

14.2 Kontrollutvalg: 

- 2 medlemmer 

- 1 varamedlem  

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd regionen har representasjonsrett 

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

14.4 Valgkomité: 
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- leder   

- 2 medlemmer  

- 1 varamedlem  

 
 
Innkalling, endelig sakliste og saksdokumenter er publisert på Regionstinget sin egen side: 
www.basket.no/regioner/region-sor/arsmote2020 
 

Her finner du:  
- Styrets forslag til forretningsorden 
- Styrets årsberetning  
- Regnskap i revidert stand 
- Kontrollkomiteens beretning 
- Ny lov for NBBF Region Sør 
- Forslag til nytt kampreglement for NBBF Region Sør 
- Styrets forslag til klubbkontingent  
- Styrets forslag til budsjett 
- Styrets forslag til organisasjonsplan 
- Valgkomiteens innstilling 
- Styrets innstilling til ny valgkomité 

 

Praktisk info i forhold til smittevernhensyn 

På grunn av smittevernhensyn er det kun påmeldte deltagere som kan delta på regionstinget. Alle 

deltagere får egen stol med bord, som er satt opp med forskriftsmessig avstand. Av samme grunn vil 

det ikke være servering under møtet. Det vil være tilgang på håndsprit.  

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Kevin Juhl-Thomsen kontaktes på 928 78 107 eller kevin.juhl-

thomsen@basket.no.  

 

 

Med vennlig hilsen 
 
styret  
NBBF Region Sør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.basket.no/regioner/region-sor/arsmote2020
mailto:kevin.juhl-thomsen@basket.no
mailto:kevin.juhl-thomsen@basket.no


 

 

 

3 
 

 
 
 
 
 
[Dokumentet er utarbeidet på bakgrunn av mal fra NIFs juridiske avdeling.] 

 


