
 
  

 
 
 

 

 

Til          Kristiansand, 15. mai 2020 

- Medlemsklubber i NBBF Region Sør  

- Norges Basketballforbund 

- Agder Idrettskrets 

 

 

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NBBF REGION SØR 
 

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i NBBF Region Sør 

 

Sted:  Idda Arena, Mediarommet i andre etasje, Møllevannsveien 36, 4616 Kristiansand 

Tid:  Mandag 15. juni 2020 – Klokken 18:00 

 

Dagsorden i henhold til §16 

 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.  

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.  

3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.  

4. Behandle beretning.  

5. Behandle regnskap for Region Sør i revidert stand.  

6. Behandle forslag og saker.  

7. Fastsette kontingent.  

8. Behandle budsjett for Region Sør.  

9. Foreta følgende valg :  

a) Leder og nestleder.  

b) 4 Styremedlemmer og 2 varamedlemmer.  

c) 2 revisorer og 2 vararevisorer15  

d) Representanter til årsmøter i overordnete organisasjoner eller gi styret fullmakt til å 

oppnevne representantene.  

e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte i Region 

Sør. 

 

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til e-post lederregsor@gmail.com senest 

mandag 1. juni 2020.  

 

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag publiseres på 

www.basket.no/regioner/region-sor/arsmote2020 senest mandag 8. juni 2020. 

  

 

Viktig! 

Av hensyn til koronasituasjonen og smittevernhensyn, så vil det i år kun være anledning for påmeldte 

deltagere å delta på årsmøtet. Dette for å sikre, at vi kan opprettholde smittevernskravene på en 

forsvarlig måte. Påmelding gjøres på e-post til kevin.juhl-thomsen@basket.no senest mandag 8. juni 

2020. 

  

Dette gjelder for representasjon på årsmøtet til Region Sør: 

(1) På årsmøtet i Region Sør møter med stemmerett: 

a) Region Sør styre 

b) Representanter for idrettslagene etter følgende skala: 

For antall medlemmer til og med 50: 1 representant 
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For antall medllemer fra 51 til og med 100 medlemmer: 2 representanter 

For antall medlemmer over 100: 3 representanter 

3 representanter er det høyeste antall et idrettslag kan ha.  

(2) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett: 

a) Arsmøtets dirigent når dirigenten ikke er stemmeberettiget 

b) Daglig leder, lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem 

dersom leder er forhindret fra å møte. 

c) Kontrollkomiteens medlemmer. 

d) Valgkomiteens medlemmer. 

e) Revisorer.  

f) Representanter fra overordnede organisasjonsledd som NIF og NBBF. 

g) Hedersmedlemmer og spesielt inviterte 

 

 

 

Husk påmelding på e-post til kevin.juhl-thomsen@basket.no senest mandag 8. juni 2020. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

NBBF Region Sør 

 

 

Jesse L. Krombel (sign.)         

Leder 
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