
Innkomne forslag regionårsmøtet NHF Nord-Norge 2019 

 

1. NHF Kvænangen vil foreslå at styremedlemmene velges for to år. Vi synes at 4 år er for lang 

tid. Blir du gjenvalgt, så sitter du i til sammen 8 år. Dette har også litt sammenheng med vårt 

forslag om regionårsmøte hvert år. 

 

Regionstyrets innstilling:  

Så lenge styremedlemmer selv kan regulere (be om å bli fritatt fra vervet) og årsmøtet kan velge nye 

representanter til 50 % av styret hvert årsmøte, er vår erfaring at dagens løsning ivaretar både 

utskifting og kontinuitet. Regionstyret foreslår derfor at vi beholder dagens ordning hvor vi sikrer 

både kontinuitet og utskifting. Det vil være en vurdering til hvert årsmøte om vervene velges for 2 år 

(de perioder hvor det har vært utskifting mellom årsmøtene) eller 4 år, så lenge hensikten med 

kontinuitet og utskifting ivaretas (ca 50-50).  

 

2. NHF Kvænangen vil foreslå av Regionstyremøtet avholdes hvert år. Begrunnelsene kan være 

mange, men de viktigste tingene er kontakten med regionskontoret og lagene. Med så stor 

region er det viktig med å utveksle erfaringer og treffe andre lag, for å få inspirasjon og ideer 

til lagsarbeidet. Vi kan bare se at fordelene er større enn motargumentene. 

 

Regionstyrets innstilling:  

Regionstyret støtter ønsket om mer kontakt, ideutveksling og inspirasjon, men vår erfaring er at det 

er mange andre arenaer som er bedre egnet (enn regionårsmøtet) til dette formålet. Vi kan arrangere 

idesamlinger, ukentlige medlemsmøter på videokonferanse, rekrutteringssamlinger og andre 

arrangementer hvor vi kan bruke hele oppholdet til dette formålet. Årsmøtene er av formell art, og 

det er et fast program med liten mulighet til å jobbe i dybden med ideutveksling og inspirasjon.  

Vi ser også at årsmøtene er vanskelig å prioritere, spesielt for landsforeningene fordi deres sentrale 

ledd har årsmøter på samme tidspunkt som regionårsmøtene. I tillegg er det et økonomisk spørsmål. 

Lag og foreninger må da budsjettere med årlige reise og oppholdsutgifter til regionårsmøtet, og ikke 

annen hvert år som i dag. Regionstyret anbefaler derfor at vi opprettholder årsmøteperioden på to 

år, og at vi sammen tenker hvordan vi kan ivareta ideutveksling og inspirasjon mellom årsmøte 

periodene.    

 


