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Ad sak 01-02/16: Konstituering av regionstyret
Regionstyret konstituerte seg med Bård A. Havneraas som leder og Kim Eikefet som nestleder. Ettersom
innvalgt styremedlem Heidi Jeanette Eriksen har trukket seg fra sitt verv, sa innvalgt varamedlem Unni
Olsen sagt ja til å tre inn som styremedlem for perioden. Dette betyr at regionsstyret i perioden kun har ett
varamedlem, Per-Alfred Rozenbergs-Deem.
Ad sak 02/16: Fordeling av ansvarsområder og faste arbeidsoppgaver
Etter en kjapp presentasjon av styremedlemmene for å kartlegge deres kompetansefelt, ble
ansvarsområder og faste arbeidsoppgaver fordelt.
Bård A. Havneraas:

Kim Eikefet:

Monica S. Rasmussen:
Alexander Kirketeig:

Tor Engevik:
Unni Olsen:
Mons Terje Skjelvik:

Ansvar for regionens hjemmeside og Facebook-side, forbundskontakt, ansvar for
innkjøp av de premier regionen skal stå for. Ansvar for å registrere
styremedlemmene i Brønnøysundregisteret. Har tatt kontakt med avtroppende
styreleder Stian Botnen og bedt om en oversikt over hva som er søkt av midler til
kurs, og bringer dette videre til styret når oversikten er mottatt.
Leder av arrangementskomiteen for NM Benkpress. Setter sammen en
arbeidsgruppe der regionens klubber blir involvert i arbeidet med NMarrangementet. Oppretter en NM-side på regionens nettsider når dette blir
aktuelt. Ansvar for referater fra regionens styremøter.
Medlem i arrangementskomiteen for NM Benkpress.
Går inn som rådgiver i oppstarten av arrangementskomiteen for NM Benkpress.
Hovedansvarlig for regionens kurs og samlinger for ungdom, med mandat til å
delegere ansvar for dette til ressurspersoner i regionens klubber.
Dommeransvarlig med ansvar for regionens dommerrelaterte oppgaver.
Medlem i arrangementskomiteen for NM Benkpress.
Oppnevnt som regionsstyrets kasserer, med ansvar for regnskap og fakturering.
Regionstyret ga kasserer fullmakt til å ha prokura alene, og til å sørge for å få
ordnet endringen med banken.

Per-Alfred Rozenbergs-Deem var ikke til stede på styremøtet, men ble foreslått som medlem i
arrangementskomiteen for NM i Benkpress og vil bli innkalt til første komitemøte.

Ad sak 03/16: Arrangering av regionmesterskap i 2017
Regions inntekter kommer hovedsakelig fra arrangementer. Styret besluttet at regionen skal arrangere
regionmesterskap i styrkeløft utstyrsfritt i 2017. Det vil stilles krav til at deltakerklubbene i mesterskapet
også stiller med medhjelpere til stevnet.
Regionenes tre andre regionmesterskap (styrkeløft utstyr, benkpress utstyr, benkpress utstyrsfritt) lyses ut
blant klubbene i regionen.
Ad sak 04/16: Fordeling av inntekter NM Benkpress
Styret besluttet at regionen skal sitte igjen med halvparten av overskuddet fra årets NM Benkpress. Den
andre halvparten av overskuddet skal fordeles blant klubbene som har bidratt til arrangementet.
Fordelingsnøkkelen vil fastsettes på et senere tidspunkt.
Erfaringsmessig generere fra 60 000 og oppover. Bodsalg. Går til premiering og dommere. Regionen sitte
igjen med halvparten av overskuddet, andre halvparten fordeles på klubbene ut fra en fordelingsnøkkel
etter hvor mye de har bidratt.
Ad sak 05/16: Andre saker
Bruk av regionens vekt. Styret besluttet at klubbene i regionen kan låne regionens vekt til sine stevner.
Klubbene vil selv stå ansvarlig for å hente og levere vekten, som til daglig står i en koffert som er innelåst i
Haukelandshallen. Bård A. Havneraas får ansvar for å sjekke vekten ved ut- og innlevering.
Premiering i RM. Styret besluttet at arrangør av regionmesterskap skal betale for og anskaffe medaljer til
stevnet. Regionen besørger innkjøp av pokaler, og dekker kostnadene for disse.
Profilering i RM. Styret besluttet at regionen skal innrømmes plass til en sponsor kostnadsfritt i
regionmesterskapene. Dersom denne retten benyttes, skal sponsorens banner være godt synlig bank
løfterne på plattingen, og være synlig på en eventuell stream.
IPC-benk. Mons T. Skjelvik informerte om at regionen trenger en IPC-benk for funksjonshemmede. Han får
ansvar for å ta kontakt med forbundet angående saken, ettersom forbundet tidligere har levert ut noen
slike benker.
Samling for funksjonshemmede. Mons T. Skjelvik uttrykte et ønske om at regionen arrangerer en
treningssamling for regionens funksjonshemmede utøvere, eventuelt åpent også for andre benkpressere.
Han ser på muligheter for å skaffe midler til et slikt arrangement, og tar dette videre til styret.

Møtet ble hevet 1955.

Kim Eikefet
Referent

