
Referat stiftelsesmøte 27.04.2014  
 

Info til representantene før vi startet møtet: 

- Møtet arbeidsgruppa hadde med Sverre Fredriksen fra NBF gav oss noen 

fakta for gangen i å åpne regionen igjen. 

- Vi kan bare komme med et forslag til NBF om å få åpne det igjen. Saken 

vil bli tatt opp på NBF styremøte i juni. 

- De vil ha et styre, et budsjett og en handlingsplan. Men vi kan ikke lage 

dette uten å ha vedtatt en lovform. 

- Arbeidsgruppa startet sitt arbeid etter et møte på Akkerhaugen 2013. 

(Lørdag etter stevne på Akkerhaugen) 

 

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettiget Godkjent enstemmigt 

Møtet hadde disse stemmeberettiget 

Akkerhaugen 1 representant, Drammen 1 representant, Larvik 2 representanter, 

Sandefjord 2 representanter, Tønsberg 1 representant. 5 observatører hvorav 4 

fra arbeidsgruppen. 

 

Sak 2: Godkjenne innkalling, saksliste og foretningsorden. Godkjent 

enstemmigt 

Ingen spørsmål eller kommentarer. 

 

Sak 3: Velge dirigent, sekretær til å underskrive protokoll. Godkjent 

enstemmigt 

Forslag til ordfører kom fra Vigdis Gjone 

Valgt Ordfører: Johny Sandbæk 

Forslaget til sekretær kom fra Johny Sandbæk 

Valgt sekretær: Vigdis Gjone 

Forslag til 2 representanter til å underskrive kom fra representantene selv.Valgt  

2 representanter til å underskrive protokoll: Inger Marie Bøe og Jarle Flathus. 

 

For å kunne fortsette med sakene, måtte Lovnormen for regionen tas opp. Dette 

er lovnorm som er bestemt fra NIF. Det er lagd et tillegg til  § 6 Generelle regler 

om stemmerett, valgbarhet, forsvarsrett m.v. Lovnormen ble godkjent med 

tillegget, enstemmigt. 
(7) klubbene i Vestviken plikter å stille med 2 representanter til regionens 

lovpålagte valgte representanter. En klubb kan ikke ha mere enn 2 

representanter. Klubbene kan få dispensajon fra dette. 

 

Sak 4 og 5 vil være med fra årsmøtet i 2015, da det ikke foreligger noe regnskap 

eller årsbertening på grunn av at regionen har vært nedlagt. Handlingsplan og 

budsjett vil bli lagt frem. Handlingsplanen enstemmigt Godkjent. Budsjett 

enstemmigt godkjent. 



Handlingsplan: 

Representant fra Sandefjord påpekte at, gir vi store føringer under 

handlingsplanen, vil vi hindre arbeidet for regionens styre. Derfor må vi ha vide 

datoer for de ulike aktiviteter. Men at vi gir styret mandat til å bestemme hvor 

raskt, og når regionen foretar de ulike regionmesterskap og kurser. 

 

Representanten fra Drammen ønsket å understreke at regionen bør arbeide for å 

hjelpe klubbene i regionen til det daglige arbeidet. Det er klubber i regionen som 

ikke har ressurser til annet enn den daglige trening. Derfor bør klubbene i 

regionen hjelpe hverandre med besøk og felles samlinger. Dette ble også 

understreket av Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Og disse klubbene ønsket å 

stille til disse samlinger, også som instuktører og veiledere. 

 

Regionmesterskapet som ønskes i sesongen 2014/15 kan legges til et allerede 

eksisterende stevne, i regionen.  

 

Sak 6: Behandle innkomne saker og forslag. 

Det er ikke kommet inn saker eller forslag fra noen av regionens klubber eller 

medlemmer. 

 

Sak 7: Fassette kontigent for regionen. Godkjent enstemmigt. 

Arbeidsgruppen ønsket ikke å komme med annet forslag, enn 0,- per klubb, som 

medlemskontigent. Medlemskontigenten kan ved senere tidspunkt endres. 

Arbeidsgruppen ønsket at regionen så på stevneavgiften som inntekt. Og kanskje 

finne andre inntekter ved å søke midler NIF, NBF og fra utenforstående fond o.l. 

 

Møtet ble enige om å fastsette medlemskontigenten til 0,-. 

 

Sak 8: Behandle budsjett for 2014  

Budsjett: 

Representant fra Larvik lurte på om ikke pengene som regionen hadde ved 

nedleggelsen, ikke kom regionen tilgode nå. Representanten fra Akkerhaugen 

kunne fortelle at et av kravene fra Telemark idrettskrets, ved nedleggelsen, 

skulle pengene på en sperret konto. NBF gikk med på dette og at datoen for at 

dissse pengene skal gå til NBF er i 2014. Siden det ikke er noen fotnoter i NBF 

sitt regnskap vet vi ikke hvor mye penger som regionen har på sperret konto. 

Sverre fortalte på vårt møte i mars at pengene er der.  

 

NBF har siden vi startet arbeidet med å åpne regionen, satt av regionens 

startkontigentpenger (20,- X  antall startende). Disse er med som inntekter i 

nudsjettet. 

Kostnader er for instuktører til aktivitetslederkurs. Ungdomssamling og premier 

til regionsmesterskapet. 



 

Underskuddet som er stipulert i budsjettet, skal tas av pengene NBF har. 

 

Regionen kan søke penger gjennom andre kanaler, var et forslag fra salen. Og 

dette arbeidet bes gjøres av styret. 

 

Sak 9: Valg 

 

1. Valg av leder  

 Arbeisgruppens forslag: Jarle Flathus, Akkerhaugen 

Enstemmig vedtatt: Jarle Flathus 
2. Valg av nest leder  

Arbeidsgruppens forslag: Rune Karlsen, Drammen 

Representanten ønsket ikke å ha et slikt stort verv, da han er leder i egen 

klubb. Forslag fra arbeidsgruppen var da Charit Sehti fra Hønefoss, 

Enstemmig vedtatt: Charit Sehti 

3. Medlem og vara medlem. 

Forslag fra arbeidsgruppen Dame fra Horten som medlem og Charit Sehti 

som vara. 

Forslag fra salen etter endring ved nest leder. Og at Horten ikke ser seg i 

stand til å stille med representanter da de har ”nok” med egen klubb. 

Forslag: Beatrice Nykaas, Sandefjord som medlem 

Forslag: Rune Karlsen, Drammen som vara 

Enstemmig vedtatt: Beatrice Nykaas medlem 

Enstemmig vedtatt: Rune Karlsen vara 

 

 

 

Sandefjord 27/4 – 2014 

 

 

 

 

Inger Marie Bøe     Jarle Flathus 

 


