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«Årsmøtet slutter seg til intensjonen i forslaget (til NHF Kvænangen), og ber 
regionstyret utrede muligheten for årlige regionårsmøter, økonomisk, organisatorisk 
og sosialt. Både vurdert ut fra behov og muligheter, i så vel lokallagene som 
regionsleddet. Subsidiert også alternativ organisering av regionale samlinger i 
årsmøteperioden. Saken legges frem for neste regionårsmøte, med innstilling fra 
regionstyret». 

Regionstyret begynte å jobbe med saken høsten 2019. Den første orienteringen 
sendt ut til lokallagene like før jul 2019. Vi fulgte opp saken med e-post datert 
14.01.20, der vi inviterte årsmøtene ute i leddene til å ta stilling til forslaget, og 
komme med tilbakemelding til regionstyret. På grunn av Koronapandemi og 
usikkerhet knyttet til avvikling av årsmøtene våren 2020, ga vi en ny frist for 
tilbakemelding. Denne invitasjonen ble sendt ut (e-post 08.06.20) med ny frist 
01.08.20.   

Vi har kun fått inn to innspill. NHF Tromsø og NHF Narvik foreslår å opprettholde 
dagens årsmøtefrekvens på hvert andre år. Begge lagene ser også positivt på å ha 
fellessamling det året vi ikke har regionårsmøte. 

Regionstyrets innstilling: 

Basert på tilbakemeldinger fra organisasjonsleddene foreslår regionstyret at vi 
opprettholder hvert andre år som årsmøtefrekvens. Regionårsmøtene avvikles i tråd 
med NHF sin lover og forskrifter samme år som Landsmøtet. Regionstyret foreslår 
videre at vi har en intensjon om å arrangere fellessamlinger de årene vi ikke har 
regionårsmøte. Med utgangspunkt i NHF sin økonomiske situasjon, vil lokallagene og 
landsforeningene selv måtte dekke egne utgifter i forbindelse med samlingene. For å 
styrke samarbeidet mellom region og lokale ledd, foreslår regionstyret følgende 
arbeidsfordeling: regionskontoret har ansvar for å sende ut påminnelse/invitasjon om 
å komme med dato og tema for samlingen. De lokale leddene har ansvar for å gi 
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tilbakemelding på forespørselen. Regionalt ledd er ansvarlig for å oppsummere og 
foreslå tema, innledere og program ut fra tilbakemeldingene fra lokale ledd. For å gå 
videre i planleggingen vil regionstyret og regionskontoret være helt avhengige av 
tilbakemelding og dialog med lokallag og landsforeningslag. Dersom det ikke kommer 
tilbakemeldinger må regionalt ledd gå ut fra at det er liten interesse for en 
fellessamling i dette tidsrommet. Regionstyret håper lokallag og 
landsforeningslagene slutter opp under felles innsats, og at vi sammen skal få til 
gode møteplasser for læring, glede, påvirkning og sosialt samvær.    

 

 


