
                                                                                                                                        
 

Innkomne saker til regionstinget 22.02.20: 

 

1. Hvor mange medlemmer skal regionstyret ha? 

Det er en ny lovnorm fra idrettsforbundet. Den nye lovnormen overstyrer regionen sin så styret 

må gå gjennom den nye lovnormen og legge til eventuelle særnormer fra den tidligere 

lovnormen for regionen. Styret kan vedta den nye lovnormen utenfor årsmøte om det ikke er 

noe endringer fra tidligere lovnorm. Om det er endringer på det som tidligere har vært vedtatt 

må det vedtas på årsmøtet.  

 

Det er enkelte nye krav i den nye lovnormen fra Idrettsforbundet som den gamle lovnormen 

ikke har. Dette er blant annet at det er krav til et kontrollutvalg. I tillegg var det vedtatt i forrige 

lovnormen til regionen å ha et fleksibelt antall medlemmer i styret, men det vedtaket er ugyldig 

siden det er i strid med både den gamle og den nye lovnormen fra idrettsforbundet som sier at 

det må være et fastsatt antall styremedlemmer. Derfor vil styret legge til et forslag for antall 

medlemmer i den nye lovnormen. Forslaget vil legges frem og vedtas på årsmøte.  

Vårt forslag: 

- 3 styremedlemmer 

- 1 leder og 1 nestleder 

- 2 vara til styret (en kvinne og en mann) 

- 2 medlemmer i kontrollutvalget og 1 vara til kontrollutvalget 

 

2. Dagens elitestipendordning bør endres? 

For å stimulere regionens utøvere til å nå et godt nivå ble det i 2015 opprettet et 

prestasjonsstipend. Kravene i 2018 var henholdsvis 210 poeng for kvinner og 320 poeng 

for  menn etter gjeldende Sinclairtabeller. 

 

I fjor utbetalte regionen 4000 kr i stipend. Styret vil gjerne fjerne tilskudd til seniorutøvere og 

heller gi det til ungdommer og juniorer i stede. Ettersom stipendet vil være så lite at det vil ha 

mye mindre betydning for en utøver som er senior enn en utøver som er ungdom/junior. Styret 

vil gjerne at det fremdeles skal være et krav til poengsum for å få tilskuddet som bør baseres på 

resultatene fra siste året.  

 

 

 



                                                                                                                                        
 

Forslag til stipendkrav: 

● 195 poeng for ungdom-jenter 

● 280 poeng for ungdom-gutter 

● 205 poeng for junior-jenter 

● 305 poeng for junior-gutter 

 

Styret foreslår at stipendet til ungdom og junior blir satt til 2500 kr.  

 

Forslag: Prioriter å gi de unge stipend fremfor de som er best på poeng. De to beste 

ungdommene og de to beste juniorene får 2000 kroner hver istedenfor til senior. 180 poeng 

for ungdom kvinner, 300 for junior gutter. 2500 kroner til ungdom og junior og ingenting til 

senior. 

 

3. Regionssamlinger 

De siste åene har det vært dårlig oppslutning på regionssamlinger. Det var bare en 

regionssamling i 2019. Den ble holdt 9-10. Februar og bestod av 4 økter. Samlingen bestod av 

deltakere fra Hitra, Tromsø og TAK . Grunnen til det lave antall samlinger var at Geir Amund 

var opptatt med landslagssamlinger på ungdom/junior-siden og og at interessen ikke var så 

stor på seniorsiden. For seniorene er det også mye aktivitet på landslagssamlingene som også 

har mange av utøverne fra regionslaget. Styret vil foreslå å beholde regionssamlinger på 

ungdom/junior-siden, men ikke på seniorsiden. Styret vil ta en beslutning i forhold til hvilket 

antall samlinger det skal være og hvordan det skal organiseres. Foreløpig forslag er å holde 2 

ungdoms/junior-samlinger i året.  

 

Endre til at kun ungdom og junior får være med, slik at de får et godt treningsmiljø på tvers av 

klubbene? 

 

4. Rotasjonslisten for regionale stevner 

Det har vært litt diskusjon rundt rotasjonen av store stevner i regionen i det siste. I hovedsak så 

handler det om at Trondheim AK ikke har anlegg til å holde RM 5-kampstevne og derfor vil 

ikke være med i rotasjonen om å arrangere det stevnet. I tillegg har også Tromsø meldt interesse 

om å arrangere LM eller RM. Det har også vært forslag om at det blir en egen region i Nord-

Norge (Bodø, Tromsø, Alta) slik at de kan arrangere eget RM, men at de fremdeles er medlem 

i den Nordenfjeldske landsdelen. Det er også i Nord-Norge regionen har mye av kursaktivteten.  



                                                                                                                                        
 

 

Handlinger 

● Diskutere rotasjonslisten for store stevner på årsmøte 

● Diskutere på årsmøte hvordan gjøre det lettere for klubbene i Nord-Norge å være med 

på store stevner. Eventuelt om det blir lettere om de får holde eget regionsmesterskap.  

 


