Regionstinget 2018
Dato: 7. april 2018
Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion
Tid:
1300
Saksliste: Sak 1a: Godkjenne de fremmøtte
Sak 1b: Godkjenne innkalling og saksliste
Sak 1c: Velge dirigent, referent, samt to protokollunderskrivere
Sak 1d: Behandle årsmelding
Sak 1e: Behandle regnskap for regionen i revidert stand
Sak 1f: Behandle forslag og saker
Sak 1g: Fastsette kontingent
Sak 1h: Behandle budsjett
Sak 1i: Valg av
a) Leder og nestleder
b) 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) To revisorer
d) Velge, eller gi regionsstyret fullmakt til å oppnevne representanter til overordnede
organisasjonsledd
e) Valgkomité med leder, to medlemmer og et varamedlemmer
Ad sak 1a: Godkjenne de fremmøtte
Fra det sittende regionsstyret var Alexander Kirketeig og Blerina Dreshaj ikke til stede. Ole Tilrem og Anne Sofie
Engan gikk inn for disse. Randi Tilrem møtte ikke, Tony Tilrem og Cecilie Tilrem gikk inn som vararepresentanter for
Atlas SK. Fredrik Engevik møtte ikke, Albrigt Breivik gikk inn som vara for Bergen SK. Tore Akse var ikke til stede, Eirik
Ormhaug gikk inn som vara for Sandviken AK. Monica Rasmussen og Snorre Rotbæk fra Bryggen SK var ikke til stede.
Observatører: Caroline Ågotnes Nilsen fra Atlas SK, Magne Hordvik Olsen fra Bjørgvin SK, Jan Yngve Halvorsen fra
Bergen SK.
Totalt 21 stemmeberettigede stilte på Regionstinget.
Ad sak 1b: Godkjenne innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
Ad sak 1c: Velge dirigent, referent, samt to protokollunderskrivere
Bård A. Havneraas ble valgt til dirigent, Kim Eikefet ble valgt til referent og Cecilie Tilrem og Christian Solheim ble
valgt som protokollunderskrivere.
Ad sak 1d: Behandle årsmelding
Bård A. Havneraas leste opp årsmeldingen.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.
Ad sak 1e: Behandle regnskap for regionen i revidert stand
Regionstinget godkjente ikke regnskapet da det var noen uklarheter omkring føring av NM Benkpress Utstyrsfritt
2016 som ble arrangert av regionen.
Forslag: Regionstinget gir det nye regionsstyret mandat til å gå gjennom og behandle regnskapene for 2016 og 2017
på nytt.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Ad sak 1f: Behandle forslag og saker
Forslag 1 (fra regionsstyret): Ny lov skal vedtas. Regionsstyret foreslår at ny lov vedtas med de forandringer som NSF
har pålagt oss.
Kommentar: Regionen har tidligere vedtatt denne loven som nå forandres på et par punkter, etter råd fra NSF.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslag 2 (fra Bjørgvin SK): Regionens høyeste myndighet er Regionstinget som avholdes hvert annet år. Dette fra og
med 2018.
Kommentar: Det ble presisert at om forslaget blir godkjent, så vil det medføre at regionsstyrets medlemmer i praksis
velges inn for en toårsperiode.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Ad sak 1g: Fastsette kontingent
Regionstinget besluttet enstemmig at kontingenten blir stående på 500 kroner.
Ad sak 1h: Behandle budsjett
Regionstinget besluttet at budsjettet skal sendes ut til klubbene for godkjenning.
Ad sak 1i: Valg
Ettersom Regionstinget vedtok at Regionstinget skal avholdes annethvert år, ble alle valg gjort for en toårsperiode.
a) Leder og nestleder
Bård Arve Havneraas (Bjørgvin SK) ble enstemmig valgt som leder.
Kim Eikefet (Odin SK) ble enstemmig valgt som nestleder.
b) Fem styremedlemmer og to varamedlemmer
Valgkomiteen hadde innstilt Monica Rasmussen (Bryggen SK), Anne Sofie Engan (Odin SK), Tor Engevik
(Bergen SK), Ole Tilrem (Atlas SK), Alexander Kirketeig (Odin SK).
Disse ble enstemmig valgt.
Valgkomiteen hadde innstilt Aina Klubben (Sandviken SK) og Jarle Aaberg (Bjørgvin SK) som varamedlemmer.
Disse ble enstemmig valgt.
c) To revisorer
Even Liland (Odin SK) og Christian Solheim (Bjørgvin SK) ble enstemmig valgt.
d) Velge, eller gi regionens styre fullmakt til å oppnevne representanter til overordnede organisasjonsledd
Det ble enstemmig vedtatt at regionsstyret får fullmakt til å oppnevne representanter.
e) Valgkomité med leder, to medlemmer og et varamedlem
Even Liland (Odin SK) ble enstemmig valgt som leder for valgkomiteen. Tony Tilrem (Atlas SK) og Sissel
Engevik (Bergen SK) ble enstemmig valgt som medlemmer. Magne Hordvik Olsen (Bjørgvin SK) ble
enstemmig valgt som varamedlem.
Regionstinget ble hevet 1355.
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