
 
 
 
 
 

DAGSORDEN - Regionting NMF Hedmark/Oppland, 23.04.2017 
 

 
Regiontinget skal behandle følgende saker:  
 
a. Konstituering 

1. Åpning 
2. Navneopprop 
3. Godkjenning av innkalling 
4. Godkjenning av dagsorden 
5. Valg av møteledelse 
6. Valg av referenter 
7. Valg av fullmaktskomité 
8. Valg av redaksjonskomité 
9. Valg av to protokollunderskrivere 

 
 
b. Årsmelding for NMF Hedmark/Oppland for 2015. 
  Forslag til vedtak: 
  Regiontinget godkjenner årsmelding for 2015. 
 
 Regnskap for NMF Hedmark/Oppland for 2015. 
  Forslag til vedtak: 
  Regiontinget godkjenner revidert regnskap for 2015. 
 
 Årsmelding for NMF Hedmark/Oppland for 2016. 
  Forslag til vedtak: 
  Regiontinget godkjenner årsmelding for 2016. 
 
 Regnskap for NMF Hedmark/Oppland for 2016. 
  Forslag til vedtak: 
  Regiontinget godkjenner revidert regnskap for 2016. 
 
 
c. Saker fremmet av regionstyret og korpsene. 

 
 Saker fra regionstyret:  
 Sak 1: Regionstyret foreslår at regionstyret som velges på regiontinget 2017, 
                     skal bestå av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 3  
                     varamedlemmer.  
 
 Sak 2:  Regionstyret henstiller til regiontinget om å vedta at NMFs vedtekter 
                      blir gjeldende for NMF Hedmark/Oppland, medregnet endring i  
                      paragraf 7.2.f (Daglig leder sammen med styreleder kan  
                      meddele prokura.)  



 
d. Plan og budsjett  
  Handlingsplan for perioden 2016–2018. 
  Forslag til vedtak: 

Regiontinget tilslutter seg handlingsplanen revidert og vedtatt på 
Landsmøtet 2016. Det blir opp til nytt regionstyre å foreta regionens 
prioriteringer innenfor den vedtatte handlingsplanen.  

 
Budsjett for 2017 og 2018. 
Forslag til vedtak: 
Regiontinget godkjenner budsjettene for 2017 og 2018 som retningsgivende.
   

e. Valg 
1. Valg av styreleder 
2. Valg av nestleder 
3. Valg av fire styremedlemmer 
4. Valg av tre varamedlemmer 
5. Valg av tre medlemmer og ett varamedlem til kontrollkomiteen. Leder velges 

særskilt. 
6. Valg av tre medlemmer og ett varamedlem til valgkomiteen. Leder velges særskilt. 
  

Alle velges for to år. 
 
De som skal velges må ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villig til å påta seg verv. 
Fast ansatte i NMF er ikke valgbare til verv i regionen. Valg skal foregå skriftlig 
dersom noen krever det. 
 
 

Avslutning 
 


