t

*

{t

;U

UI

H

rn

fl

*

-r

,{ruEET gS
Protokoll fra regionens
Z.ordinære ting
Møtested: Digrtalt via Teams
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SAKLISTE
Ved det 2. ordinære regionsting i NIHF Region Innlandet og Romerike, tirsdag 01.062021
kl. 18.30, via digital møtearenaTeams.

Åpning

1.

Godkjenning av a) innkalling og b) sakliste

2.

Valg av a) dirigent, b) referent og c)Z til å underskrive protokollen

3.

Godkjenning av de fremmøtte representanters fullmakter

4.

Behandling av årsberetningen

5.

Behandling av regionens regnskap i revidert stand

6.

Innkomne forslag

7.

Fastsette kontingent frtr 2O2l

8.

Vedtå budsjett for 2A2l

9.

Valg.

a)
b)
c)
d)

j

styremedlernmerfor 2 år, 2 vqramedlemmerfor
Kontrollutvølg 2 medlernmer og 1 varømedlerufor ett år,
Representantertilting
Yølgkomitå -leder, 2 medlemmer, I varamedlem
Leder og

I år
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SAKEIVES BEHANDLING
Åpning
Terje Sletbak, leder i NIFIF Region lnnlandet og Romerike, ønsket delegater og gjester
velkommen. Den andre sesongen for regionen har vært krevende, slik også den første var.
Sesongen ble sterkt preget av tiltak i tilknytning til den pågående covid - 19 pandemien.
Regionen planla en rekke aktiviteter, men mange av de planlagte aktiviteter ble ikke
gjennomført grunnet de stadig skiftende restriksjoner og tiltak. Årsberetningen omtaler dette
videre.
Regionen har særlig hatt utfordringer i forhold til serien for U8 til U10 som har vært svært
innsatskrevende. Dette, og oppstart av utviklingssamlinger (sonesamlinger) for Ul3iUl4, har
hatt prioritet.

Gjennom sesongen 2020 -2021 er det avholdt flere felles møter mellom regionenes ledelse
og administrasjonen i NIFIF for å finne gode samarbeidsrelasjoner. Mange av diskusjonene
har vært knyttet til NIFIFs nye strategiske plan som ble vedtatt på Forbundstinget i oktober i
2020. Regionen legger fram forslag til sin egen strategisk plan til vedtak på regiontinget.
Denne er utarbeidet på grunnlag av føringer i NIHFs strategiplan, lokale utfordringer og
tilgf engelige ressurser.
Anne Botnevi§ styremedlem i NIFtr, hilste regionstinget, og orienterte kort om aktiviteter fra
NII{F den siste sesongen. NIHF har benyttet de støtteordninger myndighetene har etablert for
å hjelpe bl.a. idretten giennom de utfordiinger som har oppstått på grunn av <<coronakrisen>.
Hun berømmet regionen for å ha kommet godt i gang med sitt arbeid som et styrket
organisasjonsledd.

Sak I a) Godkjenne innkalling
Det fremkom ingen innvendinger, og innkallingen ble enstemmig godkjent.

b) Godkjenne saklisten (se side 2)
Det fremkom ingen innvendinger, og den fremlagte saklisten ble enstemmig godkjent.
Sak 2
a) Velge dirigent
Terje Sletbak ble valgt som dirigent.
b) Velge referent
Vigdis Kjendlie ble valgt som referent.
c) Valg av to representanter

til

å underskrive protokollen

Roy Albin Bylund (Ullensaker) + Ragnhild Klafstad (Lørenskog) ble valgt til å underskrive
protokollen.
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Sak 3 Godkjenne fremmøtte representanter
Det var 16 stemmeberettigede til stede, i tillegg til 3 gjester og I observatør.. Regionstyret
hadde kontrollert og funnet fullmaktene i orden. Fullmaktene ble godkjent.

Sak

4

Behandle årsberetninger

Terje Sletbak giennomgikk årsberetningene, og de fiemlagte årsberetninger for perioden
01.05.20 til 30.04.21 ble enstemmig godkjent.
Sak

5

Behandle regionens regnskap for perioden 01.01.21-3l.lZ.2l

Styret viste til den fremlagte revisjonsberetning. Beretning ble tatt
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

til

etterretning.

Sak T Innkomne saker
Det var innkommet en sak til behandling. Styret i NIHF hadde lagt fram forslag til strategisk
plan for NIHF Region Innlandet og Romerike for perioden 2021 - 2024, Forslaget ble raskt
giennomgått, og det ble avklart behov for videre samarbeid med klubbene.
Forslaget til strategisk plan for NIFIF Region lnnlandet og Romerike for perioden202l
ble enstemmig vedøtt.

-2024

Sak 8 Fastsette kontingent for2022.
Kontingenten vil forbli uendret da det ikke har kommet inn forslag om endring.
Sak 9 Vedta budsjett for 2021
På grunn av restriksjoner som følge av Covid 19 - utbruddet ble de fleste planlagte aktiviteter
ikke gjennomfu denne sesongen, blant annet måtte flere sonesamlinger utgå. I den grad det

har vært historiske data (tall) å støtte seg på har regionstyret brukl disse som grunnlag for
budsjettering for neste sesong. Det er fortsatt mange usikkerhetsfaktorer, bl.a. med hensyn til
når ny sesong kan starte, antall tilskuere som tillates mv. Det ble stilt spørsmål om budsjettet
tok hensyn til tiltak i strategisk plan, for eksempel innkjøp av programvare og ew. ansettelse av
administrativ ressurs. Det furste er ivaretatt under posten diverse driftsutgifter. Tidspunktet for
evt. ansettelse av adm. ressurs må skje etter en nærnere vurdering av hvordan en stilling skal
f,rnansieres og hvilke oppgaver stillingen tillegges. Blir det aktuelt med en anseffelse i løpet av
2021, er det midler til dette.
Det fremlagte budsjett ble enstemmig godkjent.

l

Pratokoll frø NI H F Regio n I nnløndø og &ouerikes 2.rcgionting,U.A6.202

Sak

a)

l$ Valg.
Styre i Rcgion lnnlandet og Romerike

Valgkomiteens leder Per Henrik Nygfud presenterte komiteens innstillinger
Følgende styre forMHF Region Innlandet og Romerike ble enstemmig valgt:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Yaramedlem
Yaramedlem

Terje Sletbak, Lørenskog
Asgeir Sand, Ullensaker
Lena Østrnoløkken, Kongsvi nger
Marthe Wetlesen, Storhamar
Peder Søderlund, Skedsmo
Oddmund Blakseth, Storhamar
Vigdis Kj endlie, Lørenskog

Britt Tove Hedqvist, Ullensaker
Kakine Carli, Gjøvik

b) Kontrollutvalg;

2 medlemrner og

Samttige medlemmer hadde sagt ja

t.

Jon Arild Syvertsen, Skedsmo

c)

Representanter

I

til

regionstyre.

Valgt for 2 år
Ikke på valg
Valgt for 2 år
lkke på valg
Yalgt for 2 år
Ikke på valg
Valgt for to år
Valgt for I år
Valgt for 1 år

varamedlem for ett år.

til gjenvalg. Følgende kontrolluwalg ble enstemmig valgt:
Valgt for I år
Valgt for I år
Valgt for I år

2, Mctte Løkken * Gylder, Lørenskog
3. Yaramedlem Laila Johanssou, Nes
til ting/ledermøter

Regionsryret fikk firllmakt

d)

1

til

å utpeke representanter

til ting og ledermøter

Valgkomit6

To medlemmer hadde takket nei til gienvalg, Mereæ Tretteberg.stuen og Alv Skjellet.
Trine Martinssn fra Lørenskog var tbrespurt og hadde sagt seg villig til a stille som kandidat
til valgkomiteen. Det har vært jobbet for å f;i et medlem eller varamedlem fra Lillehammer,
men det har ikke tykkes. Det kom benkeforslag på Erik Bratlien fra Gjøvik. Erik fratrer som
varamedlem i RIBs styre etter eget ønsko. Han sa seg villig til å være kandidat til valgkomiteerr.
Følgende valgkomite ble enstemmig valgt:

t.

Leder Per Henrik Nygård,

2. Medlem Trine Martinsen
3. Medlem Erik Bratlien
4. Varamedlem Rune Solholm Bakken
Avslutningsvis takket dirigenten de frammøtte rcpresentanter for oppmøtet, og regiontinget ble
hevet.
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