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Protokoll fra Regionsting i NBBF Region Sør 2020 
 
 
Regionstinget 2020 ble avholdt i Mediarommet på Idda Arena, mandag 15. juni 2020 kl 18.00. 
 
 
 
Styreleder takket alle deltagere for fremmøte til årets regionsting. Særlig takk ble henvendt til NBBF 
sin observatør, Tor Christian Bakken, og observatør fra Agder Idrettskrets, Nina Sunnås. 
 
Forut for den formelle del av regionstinget ønsket begge observatører å takke forsamlingen for 
deres fantastiske frivillige innsats for norsk idrett generelt og basketball i regionen særskilt. NBBF 
kom også med et ønske om, at regionens klubber, med regionstyret i sentrum, kan styrke 
samarbeidet sitt og sammen arbeide for, på beste måte og til det beste for regionen, å bidra til drift 
og videre utvikling av regionen.  
 
Begge observatører ønsket forsamlingen et «Godt ting». 
 
Heretter startet styreleder den formelle del av regionstinget.  
 
Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 

Styrets leder opplyste om antall stemmeberettigede medlemmer som var til stede ved 
oppstart av regionstinget.  
 
Forslag fra styret: 16 fremmøtte, herav 11 stemmeberettigede medlemmer godkjennes. 
 

De stemmeberettigede fordeler seg slik: 
Sittende styremedlemmer  4 stemmer (av 6 mulige) 
Express IL    1 stemme 
Kristiansand Basket  3 stemmer 
Kristiansand Student IL   1 stemme (av 2 mulige) 
Lauvåsen IL    1 stemme 
Søgne BBK   1 stemme 
 
Arendal og Torridal ikke representert (av hhv 2 og 1 mulig) 

 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen innvendinger fra forsamlingen 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.   
 

Sak 2 Valg av dirigent  
Styrets leder presenterte styrets forsalg til dirigent.  
 
Forslag fra styret: Nick Savaris fra Express IL velges som dirigent. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen innvendinger fra forsamlingen 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 3 Valg av protokollførere(e)  

Heretter tok dirigenten over ledelse av tinget og presenterte styrets forslag til protokollfører.  
 
Forslag fra styret: Kevin Juhl-Thomsen fra NBBFs administrasjon velges som protokollfører. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen innvendinger fra forsamlingen 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  
Dirigenten fremla saken og bad forsamlingen om å velge 2 representanter til å signer 
protokollen. 
 
Forslag fra styret: Vuk Milovanovic og Jesse Krombel velges til å underskrive protokollen. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen innvendinger fra forsamlingen.  
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Sak 5 Godkjenning av innkalling 

Dirigenten spurte forsamlingen om det var noen innvendinger mot innkallingen. 
 
Forslag fra styret: Innkallingen godkjennes. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen innvendinger fra forsamlingen  
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Sak 6  Godkjenning av sakliste  

 Dirigenten presenterte endelig sakliste og spurte forsamlingen om det var innvendinger til 
endelig sakliste eller publiseringen av de medfølgende saksdokumenter.  
 
Forslag fra styret: Saklisten godkjennes.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen innvendinger fra forsamlingen 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Sak 7  Godkjenning av forretningsorden 
Dirigenten presenterte forretningsorden for regionstinget og spurte om det var noen av 
medlemmene som hadde innvendinger til forretningsorden.  
 
Forslag fra styret: Forretningsorden godkjennes.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen innvendinger til forretningsorden fra forsamlingen.  
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 
Styreleder Jesse Krombel presenterte styrets årsberetning for forsamlingen. 
 
Forslag fra styret: Årsberetningen godkjennes. 
 
Følgende hadde ordet i saken:  
Tor Christian Bakken, NBBF Observatør: Oppfordring til en noe fyldigere årsberetning for å 
synliggjøre regionens utvikling og virksomhet. Tydeligere oppgjør av enkeltmedlemmer, hvor 
mange lag som har deltatt i seriespill, fordeling av kjønn, hvilke aktiviteter som har vært 
gjennomført utover de som er ordinær virksomhet, osv.   
 
Anthony Collins: Årsmøtet ønsker å tilføye følgende kommentar til årets beretning: 
Skolebesøk i regionen må betraktes som en suksess og en sterkt bidragende årsak til at 
Kristiansand Basket nå er 23. største klubb i Norge og ved årets idrettsregistrering ble nr 7 på 
listen over klubber med størst medlemsvekst.  
 
Endret forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes med den nevnte tilføyelse om 
skolebesøk.  
  
Vedtak: Det justerte forslag ble enstemmig vedtatt.  

 
Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand 

Kasserer fremla forslag til regnskap, balanseregnskap og økonomisk beretning.  
 
Forslag fra styret: Regnskapet godkjennes  
 
Følgende hadde ordet i saken:  
Vuk Milovanovic: Utdypende spørsmål til postenes innhold. 
 
Tor Christian Bakken, NBBF Observatør: Oppfordrer til en noe fyldigere redegjørelse fra 
revisjonen, som inneholder konkrete tanker om årets regnskap. 
 
Kevin Juhl-Thomsen, NBBF Admnistrasjon: Forklarer prosessen mot revisjon og forklarer at 
Agder Idrettskrets har dispensert og satt opp rammer for krav til revisjon av årets regnskap 
(da fjorårets regionsting ikke har valgt en kontrollkomite).  
 
Vedtak: Regnskap ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Sak 10 Behandling av forslag og saker 
  

Sak 10.1 Ny lov for Region Sør 
Administrasjonen fremla styrets forslag til revidert lov for Region Sør. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen innvendinger fra forsamlingen. 
 
Vedtak: Ny lov ble enstemmig vedtatt.  
 
Sak 10.2 Nytt kampreglement for Region Sør 
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 Administrasjonen fremla styrets forslag til nytt kampreglement for Region Sør.  
 

Følgende hadde ordet i saken: Ingen innvendinger fra forsamlingen. 
 
Vedtak: Nytt kampreglement ble enstemmig vedtatt.  
 

Sak 11 Fastsette klubbkontingent 
Styrets leder fremla styrets forslag til kontingent.  
 
 
 

Forslag fra styret: Styret foreslår å fastholde klubbkontingent uendret på kroner 
3.000,-, som faktureres 1 gang årlig i januar måned med forfall 1. februar.  
 
Følgende hadde ordet i saken:  
Vuk Milovanovic: Ønsket utdypende forklaring på styrets argument for fastsettelsen av 
klubbkontingent.  
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Sak 12  Vedta idrettslagets budsjett 
Kasserer fremla styrets forslag til budsjett for 2020.  
 
Forslag fra styret: Budsjettet godkjennes. 
 
Følgende hadde ordet i saken:  
Vuk Milovanovic: Hadde spørsmål til styrets prioritering og fordeling av poster.  
 
Vedtak: Budsjett for 2020 ble vedtatt med 10 stemmer for og 1 stemme mot. 

 
Sak 13 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan 

Administrasjonen fremla forslag til organisasjonsplan for Region Sør.  
 
Forslag fra styret: Organisasjonsplanen godkjennes.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen innvendinger fra forsamlingen.  
 
Vedtak: Organisasjonsplanen ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Sak 14 Valg 

Dirigenten fremla valgkomiteens innstilling til sammensetning av nytt styre. 
 14.1 Valg styre  

 
Valg av styreleder: 
Forslag fra valgkomiteen: Valgkomiteen foreslår Simon Quinteros fra Kristiansand Basket 
som ny leder.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen innvendinger fra forsamlingen. 
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Vedtak: Simon Quiteros ble valgt som leder av en enstemmig forsamling.  
 
 Valg av nestleder: 

Forslag fra valgkomiteen: Valgkomiteen foreslår Eira Marianne Stirling fra Kristiansand 
Student IL som nestleder.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen innvendinger fra forsamlingen.  
 
Vedtak: Eira Stirling ble valgt som nestleder av en enstemmig forsamling.  
 
Valg av øvrige styremedlemmer: 
Forslag fra valgkomiteen:  
 

Johannes Jacobus Feenstra, Lauvåsen IL (gjenvalg) 
Matias Smørvik, Kristiansand Student IL (gjenvalg) 
Maria Stefansdottir, Lauvåsen IL (ny) 
Siri Thorsland, Kristiansand Basket (ny) 
 

Følgende hadde ordet i saken: Ingen innvendinger fra forsamlingen. 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Valg av varamedlemmer: 
Forslag fra valgkomiteen: 
 

Øyvind Sørheim, Torridal IL (ny) 
Erik Johnsen, Express IL (gjenvalg) 

 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen innvendinger fra forsamlingen.  
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Styret i NBBF Region Sør består fra 15. juni 2020 av følgende personer: 
 
Leder  Simon Quinteros, Kristiansand Basket  (gjenvalg styre, ny leder) 
Nestleder Eira Marianne Stirling, Kristiansand Student IL (ny) 
Medlem Johannes Jacobus Feenstra, Lauvåsen IL (gjenvalg) 
Medlem Matias Smørvik, Kristiansand Student IL  (gjenvalg) 
Medlem Maria Stefansdottir, Lauvåsen IL  (ny) 
Medlem Siri Thorsland, Kristiansand Basket  (ny) 
1. Vara Øyvind Sørheim, Torridal IL   (ny) 
2. Vara Erik Johnsen, Express IL    (gjenvalg styre, ny vara) 

 
14.2 Valg av kontrollutvalg  
Dirigenten fremla valgkomiteens forslag for forsamlingen.  
 
Valg av to medlemmer av kontrollutvalget  
Forslag fra valgkomiteen: 
 
  Jesse Krombel, Arendal Titans (ny) 
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  Christer Johannesen, Kristiansand Basket (ny) 
 
Følgende hadde ordet i saken:  
Tor Christian Bakken, NBBF observatør: påpekte at kjønnsfordelingen også gjelder for alle 
utvalg og komiteer. Årsmøtet – og Agder Idrettskrets – kan sikkert godkjenne årets valg 
under henvisning til ujevn kjønnsfordeling i medlemsmassen generelt, men det bør tilstrebes 
at neste års valgkomite for minimum 1 kvinnelig medlem.  
 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Valg av varamedlem[mer] til kontrollutvalget 
Forslag fra valgkomiteen:  

Fredrik Arstad Ognedal, Kristiansand Student IL (ny) 
 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen innvendinger fra forsamlingen. 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
14.3 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
Dirigenten fremla forslag fra styret for forsamlingen.  
 
Forslag fra styret: Styret ber om fullmakt til selv å oppnevne representanter ved 
konstituering av styret. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen innvendinger fra forsamlingen.  
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.   
  
 14.4 Valg av valgkomité  
Valg av leder i valgkomiteen  
 Forslag fra styret: Anthony Collins fra Kristiansand Basket velges som leder av valgkomiteen.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen innvendinger fra forsamlingen. 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Valg av medlemmer i valgkomiteen  
Forslag fra styret: Nick Savaris fra Express IL og Leyla Mujanovic fra Kristiansand Basket 
velges som medlemmer av valgkomiteen.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen innvendinger fra forsamlingen.  
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Valg av varamedlem i valgkomiteen 
Forslag fra styret: Ole K R Skaaland fra Arendal Titans velges som varamedlem av 
valgkomiteen.  
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Følgende hadde ordet i saken: Ingen innvendinger fra forsamlingen.  
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 

 
Heretter takket dirigenten for seg, administrasjonen og avgående styreleder takket for fremmøte og 
god møteskikk og regionstinget deltagere takket NBBF og Agder Idrettskrets for deres 
tilstedeværelse på årets regionsting. 
 
 
 
Regionsting avsluttet 20:05. 
 
 
 
 
Kristiansand, 15. juni 2020 
 
 
 
-----------------------------------------    
Kevin Juhl-Thomsen 
 
 
 
 
 
Kristiansand, 15. Juni 2020 
 
 
-----------------------------------------   ------------------------------------------------------------ 
Jesse Lee Krombel 
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