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INNKALLING REGIONTING 2023 

 
Alle klubber i NCF Region Midt 

Klubbkontakter 

Regionstyret 

Kontrollkomiteen 

Valgkomiteen 

 

Kopi: 

Nordland Idrettskrets 

Trøndelag Idrettskrets 

Møre og Romsdal Idrettskrets 

Norges Cykleforbund 

  

NCF Region Midt innkaller til Regionting 2023. 

Tid: 11. mars 2023 kl. 11:00 – 14:00. 

Sted: Hegra Sparebank, Kjøpmannsgata 7, 7500 Stjørdal 

Det vil også bli anledning til å møte via Microsoft Teams 

Saksliste: 

1. Godkjenning de fremmøtte representantene. 

2. Velge dirigent 

3. Velge protokollfører. 

4. Velge to representanter til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne sakslisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle beretning for regionen. 

9. Behandle regnskap for regionen, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning. 

10. Behandle forslag og saker. 

11. Fastsette kontingent. 

12. Behandle Strategiplan 2023 – 2025 

13. Behandle budsjett 2023 – 2024 

14. Foreta valg i henhold til regionens lovverk 

15. Hedersbevisninger 

16. Avslutning 

 

Innkomne forslag som ønskes behandlet på tinget må være styret i hende innen 25. februar 2023.  

Sendes til Tove Moan Andersen tovemoanandersen@gmail.com  

Forslag på kandidater til å motta hederstegn jf. punkt 15 må være styret i hende innen 25. februar 2023. 

Sendes til Tove Moan Andersen tovemoanandersen@gmail.com med begrunnelse. 
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Påmelding for deltagelse på Tinget (fysisk og digitalt) med forslags- og stemmerett skjer via digitalt skjema 

som blir sendt til alle regionens klubber. Påmeldingsfrist er innen 1. mars 2023. Dersom klubben ikke mottar 

skjema, meldes dette til Kjell Martinsen fixerd@gmail.com  

Klubbene kan delta med forslag, tale og stemmerett etter følgende skala, basert på aktivitetstallene fra 

samordnet registrering (idrettsregistreringen) 2022. 

1-100 – 1 representant 

101-400 – 2 representanter 

401 og over – 3 representanter 

 

Klubbene kan i tillegg delta med inntil 2 deltagere, men disse vil da ikke ha tale, stemme- eller forslagsrett. 

Disse får status som observatører. 

 

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter 

fullmakt. 

VIKTIG! 

Protokoll fra årsmøte/ting eller styremøte som dokumenterer nominering av representanter må sendes Kjell 

Martinsen fixerd@gmail.com innen påmeldingsfristen. 

 

For at stemmerett kan utøves må alle forpliktelser i forhold til NCF være oppfylt. 

Detaljer om representasjons- og stemmerett er omtalt i NCFs lov § 6, § 15 og i NIFs lov § 2-1 til 2-9.  

 

Saksdokumentene legges ut på regionens hjemmeside senest en uke før regiontinget. 

https://sykling.no/om-ncf/regioner/dokumenter-region-midt/ 

 
Styret håper at flest mulig klubber vil delta på Regiontinget, enten fysisk eller digitalt. 

Dere som deltar digitalt får tilsendt lenke. 

 

Velkommen til regionting på Stjørdal 11. mars 2023 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

NORGES CYKLEFORBUND 
REGION MIDT 
Tove Moan Andersen 
Regionleder 
+47 930 53 553 
tovemoanandersen@gmail.com  
sykling.no   
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