SAKSLISTE REGIONSTING
Norges Ishockeyforbund Region Sørvest
Mandag 30.05.2022, kl. 18.00
Tinget arrangeres digitalt via TEAMS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Åpning ved regionens leder Bjørn Berland
Godkjenne de fremmøtte representantene.
Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
Behandle årsberetning
Behandle regnskap for NIHF Region Sørvest, kontrollkomite og revisors beretning.
Behandle innkomne forslag og saker:
a) Forslag til beslutning på lagavgifter for sesongen 2022/2023. Se forslaget i saksliste
med beslutningsinfo.
Forslagstiller – Styret i NIHF Region Sørvest
b) Forslag til beslutning om å innføre ny lov for NIHF Region Sørvest. Se forslaget i
saksliste med beslutningsinfo.
Forslagstiller – Styret i NIHF Region Sørvest

8.

Fastsette kontingent.
Se Styret i NIHF Region Sørvest sitt forslag i saksliste med beslutningsinfo.

9.

Behandle budsjett for NIHF Region Sørvest for 2022

10.

Foreta følgende valg og besette følgende posisjoner:
a) Leder - 2 år
b) 3 styremedlemmer – 2 år
c) 2 styremedlemmer – 1 år
d) 3 varamedlemmer - 1 år
e) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem
f) 2 revisor med stedfortreder - 1år
g) Representanter til forbunds ting og representanter til ting og møter i andre
overordnede organisasjoner
h) Valgkomiteen med leder, 2 medlemmer og varamedlem – 1 år

Posisjoner ikke på valg: Nestleder og 2 styremedlemmer
11.
12.

Annet
Orienteringssaker
a) Regionen har budsjettert med å kunne ha engasjert daglig leder.
b) Regionen har budsjettert med å kunne honorere medlemmer/komitemedlemmer for
ekstraordinær innsats eller omfattende arbeidsmengde.
c) Regionen har budsjettert med å engasjere konsulent(er) for gjennomføring av
klubbutviklingsprosjekt.

13.

Avslutning ved regionleder

Stavanger 23.05.2022
For NIHF Region Sørvest
Bjørn Berland
Leder
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakslisten med beslutningsinfo.
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Åpning ved regionenes leder Bjørn Berland
Godkjenne de fremmøtte representantene
Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
Behandle årsberetning
Behandle regnskap for NIHF Region Sørvest, kontrollkomite og revisors beretning.
Behandle innkomne forslag og saker
a) Forslag til beslutning på lagavgifter.
Forslagstiller – Styret i NIHF Region Sørvest
Styret i NIHF Region Sørvest foreslår at lagavgifter fastsettes til følgende for sesongen
2022/2023:
Lagavgift 3.div Vest – ihht satser som fastlegges av NIHF for 3.div. – 7.550, Lagavgift U7, U8, U9, U10, U11 - 1.500.Lagavgift SørVest serier U12-U15 - 4.000.-

Den gjeldende ordningen med at klubber som har spillere som blir tatt ut til
regionmesterskap innbetaler 2.500 pr spiller, slik at en spiller som er tatt ut på
representasjonsoppgaver i minst mulig grad skal betale egenandel for å delta i

mesterskapet, videreføres. Forslaget innebærer en økning på kr.1.000,- sett i forhold til
tidligere sesonger.
Styret anbefaler at lagavgiftene samt klubbutgifter for egne spillere som deltar i
regionmesterskap, godkjennes av regionstinget.
b) Forslag til beslutning om å innføre ny lov for NIHF Region Sørvest.
Forslagstiller – Styret i NIHF Region Sørvest.
NIF vedtok i 2021 nye lover for NIF, særforbundene, særkretser/regioner og
klubber/idrettslag. Forslaget innebærer å adoptere den nye lov normen ved
godkjenning på årets Ting. Forslaget innebærer også å gi styret i regionen fullmakt til
å gjøre eventuelle nye tilpasninger, i regionens lov, fortløpende og i tråd med
eventuelle krav fra NIF og særforbundet uten ytterligere Ting behandling.
Styret anbefaler at regionstinget godkjenner forslaget.

8- Fastsette kontingent.
Kontingent for 2022/2023 foreslås av Styret i NIHF Region Sørvest å ikke endres. Dette
innebærer opprettholdelse av følgende kontingenter:
A – Klubber med lag i Fjorkraft liga eller 1. div: 9.350.B – Andre klubber 5.200.C – Seniorlag uten ungdomsavdeling: 5.200.D – Sovende klubber uten lag i seriesystemet: 550.E – Lag som er kun A-lag/seniorlag/kompisgjeng i 4. div eller lavere lokal serie: 550.Styret anbefaler at regionstinget fastsetter foreslåtte kontingenter.
9- Behandle budsjett for Norges Ishockeyforbund – Region Sørvest for 2022
Styret anbefaler at regionstinget godkjenner foreslåtte budsjett for 2022.
10- Foreta følgende valg og besette følgende posisjoner:
VALGKOMITEENS INNSTILLING ETTERSENDES.
Posisjoner ikke på valg – Nestleder og 2 styremedlemmer
11-

Annet

12Orienteringssaker
a) Regionen har budsjettert med å kunne ha engasjert daglig leder
b) Regionen har budsjettert med å kunne honorere medlemmer/komitemedlemmer for
ekstraordinær innsats eller omfattende arbeidsmengde.
c) Regionen har budsjettert med å engasjere konsulent(er) for gjennomføring av
klubbutviklingsprosjekt.

13-Avslutning ved regionleder

Stavanger 23.05.2022
For NIHF Region Sørvest
Bjørn Berland
Leder

