Lover for NN region
av Normisjon
§1
N.N. region av Normisjon omfatter
........................................................................................................................................
....................
(Her bestemmes grensene så nøyaktig som mulig.)
Regionen består av de foreninger (jfr. grunnreglenes § 5, første ledd)
og direktemedlemmer (jfr. grunnreglenes § 4, første ledd) innenfor
dette området som arbeider for Normisjon i samsvar med §§ 2 og 3 i
Grunnregler for Normisjon.

Regionårsmøtet
§2
Regionen holder hvert år sitt regionårsmøte på det sted som regionstyret
bestemmer. På årsmøtet har alle medlemmer av Normisjon, over
15 år, møterett og stemmerett (med de unntak som følger av grunnreglene
§ 7, jfr. også regionlovenes § 5 første ledd)
Regionstyrets medlemmer og regionlederen har ikke stemmerett
på regionårsmøtet i saker som angår styrets disposisjoner.
I rammen av årsmøtet holdes en egen sesjon som er Actas årsmøte.
Regler for stemmerett og saksbehandling på dette årsmøtet er fastsatt
av landsmøtet for Acta. Regionstyret og det regionale styret for Acta
kan i fellesskap vedta at denne sesjonen legges til en annen tid/sted
enn det øvrige årsmøtet.
Vedtatt av gen.fors i Vennesla 4. juli 2000, med endringer vedtatt på
gen.fors. i Grimstad 10. juli 2006 og gen.fors. i Trondheim 26. juni 2009.
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§3
Regionårsmøtet er regionens høyeste myndighet i saker som etter
Grunnregler for Normisjon er underlagt regionen. Det skal se til at regionstyret
arbeider i samsvar med grunnreglene og regionlovene, med
generalforsamlingens vedtak og at regionstyret har forholdt seg til
landsstyret slik det er bestemt i regionlovenes §11.

Regionårsmøtet har til oppgave å:
a) godkjenne og eventuelt gi merknader til regionstyrets årsmelding
og revidert regnskap. Dersom regionstyrets melding ikke godkjennes,
må hele regionstyret gå av
b) velge styreleder, øvrige styremedlemmer, og tre varamedlemmer til
regionstyret
c) gjenvelge eller velge ny revisor
d) velge valgkomité
e) behandle de saker som regionstyret forelegger det
f) behandle de saker som er oversendt fra landsstyret
g) velge utsendinger for regionens direktemedlemmer til Normisjons
generalforsamling i samsvar med grunnreglenes § 9 (i det år det er
generalforsamling), eller eventuelt vedta en prosedyre for hvordan
dette valget skal foregå.

§4
Innkalling til regionårsmøtet sendes til alle foreninger og direktemedlemmer,
minst én måned før møtet skal holdes. Denne skal følges av
årsmelding og regnskap for foregående år og orientering fra regionstyret
om de saker som skal behandles på regionårsmøtet.
Regionstyret oppnevner en fullmaktskomité på tre medlemmer.
Forslag til saker fra foreninger og direktemedlemmer må være
innkommet til regionstyret to måneder før regionårsmøtet.
Regionstyret avgjør hvorvidt andre saker skal fremmes.
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§5
De som ønsker å ha stemmerett ved årsmøtet, må ha meldt seg på
forhånd, eller melde seg til fullmaktskomiteen senest en time før
forhandlingsmøtet settes. De må gjennom referanser eller på annen
måte kunne godtgjøre at de har vært medlem siden 31.desember året
før. Dersom fullmaktskomiteen finner at mer enn 25% av de stemmeberettigede
deltakerne tilhører samme hovedforening (med tilknyttede
underforeninger), sammenkalles disse deltakerne til en egen sesjon,
før forhandlingene settes, der de avgjør seg imellom (eventuelt ved
valg) hvem som skal utøve stemmeretten for dem.
Regionårsmøtet velger dirigent, varadirigent, to referenter og
i tillegg til disse - to utenom regionstyret som underskriver møtets
protokoll sammen med referentene.
Før forhandlingsmøtet settes, refereres de bestemmelser i lovene
som angår regionårsmøtet, hvis ikke disse foreligger skriftlig for
utsendingene.

§6
Valg av styreleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer foregår
skriftlig ved særskilte valg. Regionårsmøtet kan likevel før valget, med
simpelt flertall, bestemme at de tre som kommer nærmest de valgte
representanter i stemmetall, skal gå inn som varamedlemmer.
Andre saker som tas opp på regionårsmøtet, avgjøres skriftlig hvis
minst fem av de stemmeberettigede på regionårsmøtet forlanger det.

§7
Ekstraordinært regionårsmøte kan innkalles av regionstyret når dette
finner det nødvendig, og skal innkalles når landsstyret eller minst 1/3
av det samlede antall av regionens foreninger og direktemedlemmer
forlanger det. I denne sammenheng teller 15 direktemedlemmer som
en forening.

