
 
 

INNKALLING TIL REGIONSTING I NCF region TeVeBu 
 

Torsdag 23.mars kl. 18.00 i Grenland sykleklubbs lokaler i Skien 
Adresse: Gamle Bjørntvedtveg 11 c 

 

 Saksliste / Forretningsorden for Regionsstinget i TeVeBu 
 

Regionstinget skal: 
1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Velge dirigent. 
3. Velge protokollfører. 
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.  
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle beretning for regionen. 
9. Behandle regnskap for regionen, styrets økonomiske beretning,  
kontrollutvalgets beretning, og evt. revisors beretning. 
10. Behandle forslag og saker. 
11. Fastsette kontingent. 
12. Behandle budsjett for regionen. 
13. Foreta følgende valg:  

a) Styre med leder, nestleder, 3-5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
c) Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd eller gi regionstyret  
fullmakt til å oppnevne representantene. 
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste  
regionstinget. 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet.  
Deretter velges varamedlemmene samlet. 
Regionstyret skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år. 
 
14. Engasjere revisor til å revidere regionens regnskap. 
 
 

Alle klubber som har sitt forhold i orden ovenfor NCF og TeVeBu kan delta på regionstinget. 
  
 
 
 
 



 
 

På regionstinget møter med stemmerett: 

• Regionens styre. 

• Representanter fra klubbene, etter følgende skala, og basert på aktivitetstallene før 
regionstinget avholdes: 

o 1-100 medlemmer - 1 representant. 
o 101-400 medlemmer - 2 representanter. 
o 401 medlemmer og over – 3 representanter 

 
Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt, de 
må være fylt 15 år og ha vært medlem av laget i minimum 1 måned. 

 
Møterett, talerett og forslagsrett på regionstinget i saker som ligger innenfor  
utvalget/komiteens arbeidsområde:  

• Kontrollutvalgets medlemmer. 

• Valgkomiteens medlemmer. 

• Lederne i tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er 
forhindret fra å møte. 

• Lederne i styreoppnevnte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem  

• dersom leder er forhindret fra å møte. 
 

 Møterett og talerett på regionstinget: 

• Representant fra NCF og NIF  

• Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
 
 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 09.03.2023 kl. 23.59 på 
e-post til: haavard@vh-bs.no 
 
Regionstingdokumenter offentliggjøres senest 16.03.2023, på regionens nettside: 
https://sykling.no/om-ncf/regioner/dokumenter-region-tevebu/ 
 
Valgkomiteen 
Innspill til aktuelle kandidater kan sendes pr epost til valgkomiteens medlemmer: 
Ole Håvard Olsen: oleh@bratols.no 
Henning Andresen ha@grenlandsk.no 
 
 
Vennlig hilsen 
Styret i Region TeVeBu 
Håvard Brathovde Olsen, leder 
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