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Protokoll fra årsmøte NCF Region TeVeBu 

Sted: Digitalt møte via Teams 22.mars 2021 kl. 18.00 

 

Dagsorden for Regionstinget i TeVeBu 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Velge dirigent(er). 
3. Velge protokollfører(e). 
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 styremedlem(mer) og 1-2 varamedlem(mer). 
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
c) Årsmøtet gir regionstyret fullmakt til å oppnevne representanter til møter/ting i 
overordnede ledd innen idrettens organisasjoner. 
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. 
Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.varamedlem, 2.varamedlem 
osv. 
Regionstyret skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år. 
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Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

Det var 7 stemmeberettigede og observatører til stede.  
Følgende klubber var representert på årsmøtet:  
Tønsberg CK, Modum CK, Grenland SK, Horten OCK m.fl 
 

Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent. 

 

 

Sak 2.-3.-4. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
 
Vedtak:  
Som dirigent ble Marit Brokke enstemmig valgt. 
 Som referent ble Håvard Brathovde Olsen enstemmig valgt. 
 Til å underskrive protokollen ble Ole Håvard Olsen og Jarle Midtsveen enstemmig valgt. 

 

 

Sak 5.-6.-7. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 

Innstilling: Styret foreslår at innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes 

 Vedtak:  

Innkalling og sakliste ble godkjent.  
Fremlagte forslag på dagsorden ble godkjent. 

 
 

Sak 8. Behandle regionens årsberetning, herunder kommissærutvalgets årsberetninger 

 Innstilling: Styret foreslår at beretninger godkjennes 
  
 Følgende hadde ordet i saken: Marit Brokke 
  
  

Vedtak: Beretningen godkjennes 
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Sak 9. Behandle regionens regnskap i revidert stand 

 Innstilling: Regnskapet for 2019 godkjennes. 
 

 Vedtak: 
Regnskap og balanse godkjennes med forbehold om at styret tar revisors tilbakemelding til 
etteretning og ser på mulighetene til å hente inn utestående midler / skriver det ned til 
neste årsregnskap. 

 

Sak 10. Behandle forslag og saker 

Det er ikke innkommet forslag fra klubbene i regionen til regionstinget innen fristen  

Styret fremlegger oppdatert lov for NCF region TeVeBu gjeldene fra 01.01.2021 

Vedtak:  
Lov for NCF region TeVeBu er godkjent og gjeldene fra 01.01.21 

 
 
 
 
Sak 11. Fastsette medlemskontingent 

Innstilling: Styret fremmer forslag om å øke regions kontingent fra klubbene fra kr 2090,- til 
kr 3050,- pr år.  
 
Kommentarer 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 12. Vedta regionens budsjett 

Innstilling: Endret: 30k til møter og kurs, 20k til dommer, 20k til frie midler 
Forslaget fra regionen om å innhente kompetanse utenfra til en aktivitetsleder-rolle 
godkjennes med forbehold om at det holdes innenfor budsjettrammen som er satt av til 
tiltaket. 
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Vedtak: 
Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 13.  Valg 

 a) Valgkomiteens innstilling på leder: 
Håvard Brathovde Olsen (Modum CK), for 2 år 
 
 Vedtak: 
Enstemmig valgt 
Håvard Brathovde Olsen ble valgt til leder for 2 år. 

 
 Valgkomiteens innstilling på nestleder: 

Marit Brokke (Grenland SK)  
 
Vedtak: 
Marit Brokke ble valgt til nestleder for 1år 
 
 b) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret: 
 Vedtak:  
Enstemmig valgt. 
 
Thomas Langedrag(Vinje IL) NY, vare styremedlem, 2 år 
Andreas Rønning, tar to nye år som styremedlem og kasserer (Horten OCK) 
 
Følgende var ikke på valg: 
Øyvind Nilsen (Grenland SK) ikke på valg, 1 år igjen 
Inger Ness (Tønsberg CK) ikke på valg, 1 år igjen 
Tone Midtsveen (Ringerike SK) ikke på valg, 1 år igjen 

 
 c) Valgkomiteens innstilling på revisorer: 

  
Vedtak: 

 Arild Hamre (Vinje IL) og Rune Stendahl (Tønsberg CK) ble valgt til revisorer for 1 år 
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 e) Valgkomiteen innstilte at årsmøtet oppnevner ny valgkomite 

 Vedtak: 
Ole Håvard Olsen ble gjenvalgt som valgkomiteens leder  
 
 
a) Kommissærutvalget består av 
 
Øyvind Nilsen (Grenland SK) 
Vidar Trohaug (Grenland SK) 
Inger Ness (Tønsberg CK) 
 
Protokoll er godkjent, Tønsberg 22.03.2021 
 

 
 

-----------------------------------------   ------------------------------------------------------ 


