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Stavanger, 3. februar 2020 
 
 
TIL     KLUBBER 
          TILLITSVALGTE 
          NORGES HÅNDBALLFORBUND  
  

INNKALLING TIL REGIONSTING 2020 
 
I henhold til NHF Region SørVest sin lov (§ 13) innkalles herved til NHF Region SørVest sitt 
9. ordinære Regionsting.  
 
Tinget vil bli avholdt: 

 
 
 
 
 
§ 13-1   Regionstinget 
Regionens høyeste myndighet er Regionstinget som avholdes innen utgangen av juni de 
årene Norges Håndballforbund ikke avholder Håndballting. 
 
§ 13-2  Innkalling 
Tinget innkalles av styret med minst 3 måneders varsel, til de klubbene som har 
representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 
internett eller på annen forsvarlig måte Forslag som skal behandles på tinget må være sendt 
til styret senest 2 måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 
saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 1 måned før tinget. Protokoll fra 
Regionstinget sendes ut senest to måneder etter avholdt ting. 
 
 
Regionstyret gjør oppmerksom på at alle Tingdokumenter vil bli lagt på våre hjemmesider 
senest lørdag 9. April 2020. 
 
§ 13-3  Godkjenning 
Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling 
og godkjenning av saklisten, om tinget lovlig er innkalt og om det er saker som ikke kan 
behandles. 
 
 
§ 13-4 Beslutningsdyktighet 
Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

 
 
 
 
 

9. og 10.mai 2020 på Scandic Bystranda Hotell, 
Kristiansand 



 
TIL TINGET INNKALLES: 
 
§ 14-1  Med tale-, forslags- og stemmerett: 

a.       Regionens styre. (Ikke stemmerett ved behandling av beretning og regnskap) 
 

b. Klubbrepresentanter.  
Antall klubbrepresentanter beregnes ut fra lisensierte spillere pr 1. februar 
det året Regionstinget avholdes (jfr. NHF Region SørVest`s lov § 14).  
 
 Klubber som har: 
 
 0 - 50   lisensierte spillere får 1 representant 
 51 - 100 lisensierte spillere får 2 representanter 
 101 eller flere lisensierte spillere får 3 representanter, som er det 
   høyeste antall representanter en klubb kan ha. 

    
§ 14-2  Representantene skal være valgt av klubbens årsmøte eller oppnevnt av styret  

etter fullmakt. (representantene meldes inn til Regionstyret innen 1. april 2020). 
 
§ 14-3  Med tale- og forslagsrett: 

a. Varamedlemmer til Regionsstyret. 
b. Lederen og medlemmene av tingvalgte komiteer.  
c. Regionens evt. representanter i NHFs styre og komiteer. 
d. En representant fra NHFs lovkomité. 
e. Revisor 
 

§ 14-4  Med tale- og forslagsrett unntatt ved valg: 
a. Regionens administrative leder og seksjonsledere fra Regionens 

administrasjon. 
 

§ 14-5  Med tale- og forslagsrett i saker som berører deres virkeområde: 
Ledere og medlemmer i oppnevnte komiteer og utvalg i den utstrekning 
Regionsstyret bestemmer det. 
 

§ 14-6   Utgiftsfordeling 
Ved regionstinget benyttes utgiftsfordeling på reise og oppholdskostnader. Disse utlignes på samtlige 
klubber i regionen. Reise skal gjennomføres på rimeligste måte. 
 
§ 14-7 Krav til klubbene 
Representanter for klubber som ikke har ordnet sine forpliktelser til Regionen innen 30 dager etter at 
rekommandert varsel er gitt, kan møte på Regionstinget, men mister tale- forslags- og stemmeretten. 
  
Praktisk informasjon, reisemåte, program og fullmaktsskjema for påmelding av representanter vil 
bli sendt klubbene i begynnelsen av mars 2020. 
       
 
Vennlig hilsen 
NHF Region SørVest  
 
Magnus Heskje (sign)      Erik Andersen (sign) 
Regionsleder        Daglig leder 


