
  

 Tel: 98 24 11 61 

Fax: 92 17 27 32 

 

NMF Rogaland 

Sandvigå 27, 4007 stavanger 

musikkorps.no 

rogaland@musikkorps.no 

 
 

Informasjon om regionting 

Rett til å delta 
På Regiontinget har hvert korps rett til å delta med en ordinær 
representant/delegat med skriftlig fullmakt undertegnet av korpsets leder. I tillegg 
kan medlemskorpsene sende observatører. 

Regiontinget 
Regiontinget er korpsenes beste mulighet til å påvirke aktiviteten i regionen, 
samtidig som at man får ny motivasjon og påfyll av både faglig og sosial art. 

Regiontinget behandler årsmelding, regnskap, budsjett og handlingsplan for NMF 
Rogaland. I tillegg avholdes valg av nytt regionstyre. Saker som ønskes behandlet 
på Regiontinget må være mottatt av NMF Rogaland innen 1. mars. Alle saker som er 
mottatt innen fristen skal legges fram på Regiontinget. 

Årsmelding, regnskap og øvrige saker til behandling blir sendt korpsene i henhold 
til vedtektene, senest 1. april. 

Det er vedtektene til NMF Rogaland som er retningsgivende for gjennomføring av 
regiontinget.  

§ 4 REGIONTING 

4.1 Status  

Regiontinget er regionens høyeste myndighet. 

 

4.2 Regionstingperiode, innkalling og saker til regionstinget 

a. Ordinært regionsting holdes annet hvert år, det året landsmøtet ikke avholdes, 

innen utgangen av april måned. 

b. Det innkalles til ekstraordinært regionsting dersom regionstyret eller 1/3 av 

regionens musikkorps krever det. 

c.Innkalling sendes ut minimum 10 uker før ordinært og tre uker før ekstraordinært 

regionsting. 

d.Styrets årsmeldinger, reviderte regnskap og saker til behandling på regionstinget, 

skal sendes musikkorpsene senest tre uker før regionstinget. 

e. Medlemmer må fremme saker til behandling på regionstinget gjennom 

musikkorpset.  

Saker som ønskes behandlet på ordinært regionsting, må være mottatt av regionen 

seks uker før regionstinget.  

Alle saker som er mottatt innen denne fristen skal legges fram for regionstinget. 

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer 

a. På regionstinget deltar representanter fra musikkorps, regionstyret, medlemmer 

i kontrollkomiteen, lederen i valgkomiteen, observatører fra musikkorpsene, og 

gjester invitert av regionstyret. En representant kan kun representere ett korps. 
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b. Korpsene møter med inntil to ordinære regionstingrepresentanter med skriftlig 

fullmakt undertegnet av korpsets leder. Ved valg/avstemming har hvert korps en 

stemme. 

c. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: 

- Godkjente representanter fra musikkorps  

- Regionstyrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av 

årsmelding og regnskap.  

d. Følgende har tale- og forslagsrett: 

-Kontrollkomiteens medlemmer, valgkomiteens leder under valg 

e. Følgende har talerett: 

- Representanter fra NMFs forbundsstyre og administrasjon  

- Regionstinget kan utover dette gi talerett til hvem det måtte ønske.  

f. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmer dersom annet 

ikke er bestemt i vedtektene. 


