NMF Region Innlandet

16. Februar 2018

Klubber tilsluttett NMF Region Innlandet
Kopi til:
- Norges Motorsportforbund
- Hedmark Idrettskrets
- Oppland Idrettskrets

INNKALLING TIL REGIONSTING 2018
Tid:
Sted:

Torsdag 22. Mars 2018 kl. 19:00
Mjøsa Pizzeria & Restaurant AS, Moelv

Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenne de fremmøtte representantene
Godkjenne innkalling, saksliste og foretningsorden
Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
Behandle årsberetning for 2017
Behandle regnskap for 2017
Behandle innkommende forslag og saker
Fastsette kontingent
Behandle budsjett for 2018
Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Tre styremedlemmer og to varamedlemmer
c) To revisorer
d) Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi regionsstyret fullmakt
til å oppnevne representantene
e) Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste regionsårsmøte

Representasjon på regionsårsmøte er i henhold til regionens lov § 14:
På regionsårsmøte møter med stemmerett:
a) Regionsstyret
b) Representanter fra klubbene etter følgende skala:
- t.o.m. 100 medlemmer 2 representanter
- f.o.m. 101 og t.o.m. 250 medlemmer 3 representanter
- f.o.m. 251 medlemmer og over 4 representanter
Som beregningsgrunnlag benyttes NIFs oppgaver over aktivitetstall lik NMFs forbundsting.
Det presiseres at klubbenes representasjon er i henhold til NIFs lov § 2-4.
Leder: Terje GRANHEIM
terje@solormcklubb.no
www.nmfinnlandet.no

Tlf. nr: +47 950 25 540

NMF Region Innlandet

Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt, og medelt regionen SENEST
EN UKE FØR REGIONSTINGET (senest innen TORSDAG 15. Mars 2018).
Frasigelse av verv meddeles valgkomiteen SNAREST og senest innen - FREDAG 2. Mars 2018.
- Leder i valgkomite; Geir Rolstad - 920 68 101.
Videre møter uten stemmerett, men med tale og forslagsrett:
- Valgkomiteens medlemmer
- Revisorer
Forslag som skal behandles må være regionen i hende senest to uker før tinget, altså innen
TORSDAG 8. Mars 2018
Sendes til denne adressen; terje@solormcklubb.no
Saksliste og øvrige nødvendige dokumenter med forslag sendes klubbene elektronisk senest en uke før tinget.

VEL MØTT TIL REGIONSTINGET 2018
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