Sak No/År

Dato/Tid: 18-08-2021/Kl 1900
Sted: Skype
Deltakere: Rita, Kate, Anett, Ruth, Thorleif

Sak 01/2021 Årsmøte/Treff 24-26 september. Årsmøte 25 sept. 2021, på Ogna.
Påmelding starter 31 august.
Tillatt med 150 personer ie. 75 biler. Dette gjelder for de som skal
delta på såvel årsmøtet som treffet.
For de som kun skal delta på årsmøtet så er de velkommen
til dette lørdag 25 september.
Årsmøte papirer vil bli utdelt ved ankomst.
Per dato så gjelder nåværende smitteværn regler, dette medfører:
A. 1 m avstand.
B. Ingen dans.
Gjør oppmerksom på at forandring i krav til smitteværn kan skje på
kort varsel.
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

Ansvarlig

Rita

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.
Saksnummer: 4/2021

Utgreiing
¤ NB region sør har et positivt driftsoverskudd og god økonomi.
Driften av regionen er bassert på frivillighet, til tider krever dette
relativt mye tid.
Forslag
Økning av honorar til styrets medlemmer økes fra kr 20 000 til
kr 30 000 til fordeling mellom styrets medlemmer.
Neste styremøte 31 august kl. 1900

