Sak No/År

Dato/Tid: 03-05-2021/Kl 1900
Sted: Skype
Deltakere: Rita, Kate, Ruth, Anett, Jenny, Thorleif, Olaus, Tor

Ansvarlig

Sak 01/2021

Årsmøte/Treff 28-30 mai 2021, Ogna.
Endelig besluttning om avholdelse av årsmøtet som annonsert
vil bli tatt 20 mai, i styremøte som avholdes samme dag kl 1900

Rita

Årsmøtet lørdag 29 mai er åpent for alle registrerte medlemmer
i Region Sør. Ytterlig informasjon kommer.
Årsmøtet i NB`s regioner skal normalt avholdes i løpet av andre
kvartal ie. April, Mai, Juni.
Dato for årsmøtet fastsettes av regionstyret.
Ref. pkt. 6 i Regler form regionene.
Styremøter
2019 til 2020
Fra årsmøtet 2019 til planlagt årsmøte i 2020 ble det avholdt
8-åtte styremøter hvorved et fysisk møte ble avholdt i
Kristiansand.
2020 til 2021
Fra det planlagte årsmøtet i 2020 frem til 3 mai 2021 har det
vært avholdt 8-åtte styremøter hvorved et fysisk styremøte ble
avholdt på Sokn Camping & Marina.

Innkomne forslag til Årsmøtet 2021

Saksnummer: 1/2021

Tittel: Disposisjon av midler

Utgreiing
¤ NB region sør har et positivt driftsoverskudd og god økonomi.
¤ Region styret er opptatt av at midlene kommer alle
medlemmene til gode.

Forslag
Region styret foreslår følgende::
Tilskudd til Julebord økes fra kr 10 til kr 15 000.

Saksnummer: 2/2021

Tittel: Disposisjon av midler

Utgreiing
¤ NB region sør har et positivt driftsoverskudd og god økonomi.
¤ Region styret er opptatt av at midlene kommer alle
medlemmene til gode.

Forslag
Region styret foreslår følgende::
Alle etablerte treff kan søke om tilskudd på inntil kr 10 000
Det stilles krav til fremlagt budsjett med påfølgende regnskap.

Saksnummer: 3/2021

Tittel: Web redaktør

Utgreiing
Styresammensetningen in region sør består av 6 personer.
I tillegg møter Web ansvarlig.
SITAT FRA REGLER FOR REGIONENE PKT 4:
Web ansvarlig oppnevnes av regionens styre.
Web ansvarlig har møterett og rapporterer til styret.
Reglene er fastsatt av LS og ikke på de enklelte årsmøter i
regionene.

Forslag
Det er oppservert av forslagsstiller at Web ansvarlig møter
på de fleste styremøter i Region sør.
Når dette skjer, bør stillingen omgjøres til et årsmøte valgt
stilling.

