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1. Regioner
Regionenes navn er Norsk Bobilforening, Region Øst, Vest, Sør, Midt, Nordland og Nord. Regionene
har følgende geografiske inndeling:
Region Øst: Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.
Region Sør: Rogaland, Aust- og Vest-Agder.
Vest: Hordaland, Sogn og Fjordane.
Region Midt: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
Region Nordland: Nordland
Region Nord: Troms og Finnmark

2. Organisering
Årsmøte
Regionstyret
Regionsforum
Medlemsmøte
Valgkomité
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3. Regionstyrets sammensetning
Regionen ledes og forpliktes av regionstyret, som er regionens høyeste myndighet mellom
årsmøtene.
Regionstyret skal dekke følgende funksjoner:
Leder, nestleder, kasserer/styremedlem, medlemsservice, treffansvarlig
Styret bør bestå av 4-8 medlemmer inklusiv vararepresentant.
Leder, nestleder, kasserer/styremedlem og styrerepresentanter velges av årsmøtet.
Øvrige funksjoner velges av og blant styrets medlemmer.

4. Regionstyrets oppgaver
Regionstyret skal:
-

-

-

ivareta medlemmenes interesser innen regionens geografiske område for å fremme
foreningens formål.
konstituere styret snarest etter årsmøtet samt påse at alle nødvendige funksjoner blir besatt.
utpeke eks. treffkoordinatorer, referent og andre funksjoner.
lede den daglige virksomhet i samsvar med NBs gjeldende vedtekter og regler. Påse at
regionen har en tilfredsstillende, sunn og forsvarlig økonomistyring.
oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver, samt utarbeide
mandat/instruks for disse. Disse skal avgi rapport til regionstyret.
planlegge, samt gjennomføre årsmøte.
Sende styrets beretning og årsregnskap, samt protokoll fra årsmøtet til landsstyret.
Regionens beretning gjelder for perioden mellom to årsmøter. Regionens regnskap gjelder
for kalenderåret.
oppnevne web ansvarlig.
påse at bruken ivaretas på en målrettet måte. Webansvarlig har møterett og rapporterer til
styret.
bidra til at treff og medlemsmøter blir arrangert i regionen. Medlemsmøter skal være
geografisk fordelt i regionen og legges fortrinnsvis til treff. Medlemsmøtene skal annonseres
i trefflisten. Regionstyret bør være representert på møtet med minst ett styremedlem.
Medlemsmøtet og programmet for dette skal offentliggjøres på websiden senest 1- en – uke
før møtet.
Innstille 3 medlemmer til valgkomiteen, samt ta hensyn til kjønnsfordeling og en fornuftig
fordeling innen regionens geografiske område, også fylker der en region består av flere. Det
skal avholdes møter når lederen bestemmer det, eller når et flertall av styremedlemmene
krever det.

Det bør utarbeides en møteplan, slik at alle i styret gis mulighet til innspill til møtene. Det skal
minimum avholdes 2 – to møter pr. år. Protokoll skal føres fra alle møter, denne skal distribueres til
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styrets medlemmer senest 1- en uke etter møtet. Etter at protokollen er godkjent av styret skal
denne settes inn på regionens web side.

5.Regional valgkomite
Alle komiteens medlemmer plikter å sette seg godt inn i valgkomiteens oppgaver. Valgkomiteen er
suveren i sine innstillinger og skal være aktiv gjennom hele valgperioden. Komiteens leder skal i god
tid før årsmøte sette i gang en prosess som fører til innstilling av kandidater som vil kunne være til
det beste for regionen.
Ved utvelgelse av kandidater skal det tas hensyn til kjønnsfordeling og at styret får en fornuftig
fordeling innen regionens geografiske område, også der en region består av flere fylker.
Leder i regional valgkomite er representant i sentral valgkomite. Sekretariatet innkaller valgkomite.
Valgkomiteen innstiller følgende:
Leder, nestleder, kasserer/styremedlem, styremedlemmer, vararepresentanter og revisorer.
Komiteen skal også innstille delegater til landsmøtet i samarbeid med lokalstyret. Valgkomiteens
innstilling skal offentliggjøres senest 3 uker før årsmøtet.

6. Årsmøte
Regionens øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet avholdes i løpet av andre kvartal. Dato for årsmøte
fastsettes av regionstyret.
Årsmøtet innkalles av regionstyret med minst 1- en måneds varsel, ved kunngjøring i ”Bobilen”, og på
NBs internettside.
Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag, må være tilgjengelig for
medlemmene ved ankomst til årsmøtet.
Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer
antallet regionstyremedlemmer.
Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til nytt årsmøte. På årsmøte kan det ikke
behandles forslag om vedtektsendring.
Innkomne forslag skal være skriftlige og regionstyret i hende senest 2 - to uker før årsmøtet.
Regionstyret forbeholder seg retten til å avvise forslag som ikke er innkommet innen denne fristen.

7. Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet ledes av valgt dirigent
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive protokollen
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4.
5.
6.
7.
8.

Behandle årsberetning.
Behandle regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag og saker.
Vedta budsjett.
Foreta følgende valg:
o Leder, nestleder, kasserer og styrerepresentanter og vararepresentanter, alle velges
for 2 – to – år.
o Delegater til landsmøte velges i partalls-år (året før landsmøte-året) for 2 år.
o Valgkomité består av 3 – tre – representanter. Det velges 1 – en – hvert år. Lengst
sittende representant leder komitéen.
o Det skal velges 1 til 2 – en til to – revisorer med virketid på 2 – to – år.

8. Landsmøte/delegater
Telledato for delegater er 01.01. landsmøteåret.
Årsmøtet velger delegater på møte året før landsmøte, etter forslag fra valgkomiteen (j.f.
vedtektene).
Valgte delegater møter på landsmøtet som representanter for regionen.
Det er regionens ansvar at saker som skal opp på landsmøtet blir diskutert slik at delegatene får
innspill om regionens synpunkter. Delegatene stilles fritt ved evt. avstemninger til det beste for
regionen.

9. Økonomi
Overføring av midler fra NB sentralt skal skje etter retningslinjer gitt av landsstyret. Aktiviteter skal
holdes innenfor regionens vedtatte budsjett. Regionens regnskap og budsjett skal oversendes
landsstyret til orientering.
Regionstyrets godtgjørelse godkjennes av årsmøtet gjennom godkjent budsjett. Godtgjørelsen
fordeles av og blant styrets medlemmer ihht. arbeidsmengde. Tillitsvalgt kan motta refusjon for
nødvendige, faktiske og dokumenterte utgifter, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet
etter avtale med leder.

10. Revisjon
Kasserer skal sende årsregnskap med bilag til revisor etter at det er godkjent av styret. Revidert
årsregnskap skal fremlegges for årsmøtet til godkjenning.
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