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Ekstraordinært Regionstyremøte 2020/21 Referat 

Møtetid: Tirsdag, 02. februar 2021, kl 10:00 – 11:00  

Møtested: Digitalt 

Styremedlemmer: Jan Martin Austad (Regionsleder), Mandal  

Kai Sødal (viseregionsleder), Mandal 

Per Trygve Normann (Forrige regionsleder), Østenstad 

Roy Rasmussen (Neste regionsleder), Tønsberg  

Andre: 
Arne Thorsen (kasserer), St Svithun Stavanger 

Torgeir H. Persett (Sekretær), Hinna  

Bjørn Arve Bentsen (Neste Area President), Mandal 

Fraværende:  

Referent: Torgeir H. Persett 

  
Møtestart kl 10:00.  Jan Martin innledet møtet med en kort bønn.   

Saker:  

Saksnr Saker Ansvarlig(e) 

37 Godkjenning av innkalling og saksliste Jan Martin 

38 Kontingent våren 2021 Alle 

 

Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

37 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Hasteinnkalling med saksliste godkjent. 
Jan Martin 

38 Kontingent våren 2021 

Regionstyret mottok lørdag 30. januar 2021 et brev fra Ålesund YMC om 

vårens kontingent. Brevet følger saken. Da temaet ble ansett som aktuelt og 

allment, valgte styret å behandle saken umiddelbart.  

Bjørn Arve viste til tilsvarende sak og behandling i ICM, hvor en ikke fant å 

kunne redusere kontingenten.  

Pr halvår betaler de norske klubbene i dag 300 kr/medlem til regionen. Om-

lag 80% av dette går til å drive organisasjonen internasjonalt, i.e. lønn til 

stab, kontorhold m.m. Regionstyrets holdning er at kontingenten beholdes 

uforandret. 

Vedtak: Kontingenten til regionen beholdes uforandret. Klubbene velger 

selv hvordan de vil bevilge til prosjekter og eventuelle andre lokale forhold. 

Alle 

 

Roy hadde ansvar for det tekniske.  Møtet ble avsluttet kl 10:30.  
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Brev fra Ålesund YMC: 

 
 
Y’s Men International Region Norge, 
v/regionsleder Jan Martin Austad,  
Kastellgata 1, 
4514 Mandal 

 

Spørsmål knyttet til kontingentinnbetaling. 

Styret i Ålesund Y’s Men har i styremøte 28. januar 2021 drøftet prinsippielle sider ved kontingent og 
kontingentinnbetaling. Den spesielle situasjonen knyttet til coronapandemien har gjort at møtevirksom-
heten i 2020 ble kraftig redusert. I tillegg til årsmøtet ble det bare attangert ett klubmøte, i en periode 
om høsten da smittepresset ikke var så stort og restriksjonene var noe lettere. For 2021 er situasjonen 
usikker, men styret har inntil videre bestemt at det ikke kan arrangeres møter før påske.  

Det er naturlig at medlemmene spør seg hva de får igjen for kontingenten når møtevirksomheten nær-
mer seg null. En stor del av den innbetalte kontingenten sendes halvårsvis videre til regionsleddet. 
Burde kontingenten under coronapandemien være redusert? Er det rimelig at aktiviteten på regions-
nivå skal holdes oppe ved innbetaling av kontingent fra medlemmer som opplever til dels kraftig reduk-
sjon i aktiviteten? Kan det tenkes at en kan oppleve medlemsnedgang på grunn av situasjonen? 

Samtidig er det klart at et regionsledd er nødvendig for å komme i gang igjen når coronarestriksjonene 
ikke hindrer lokal aktivitet. I den forbindelse kan nevnes at flere landsomfattende organisasjoner har 
gått over til sentral innkreving av kontingent fra medlemmene. Den ”lokale” del av kontingenten sen-
des da tilbake til lokalleddet. Dette gir en ryddig prosess som speiler hva kontingentinnbetalingene i 
realiteten går til.  

Ålesund Y’s Men ber regionsstyret drøfte denne saken. Siden aktiviteten var minimal i 2020, og styret 
har inntil videre satt aktivitetene i 2021 på vent, er ikke kontingentkrav utsendt til klubbens medlemmer 
for året 2021. Vi vil avvente regionsstyrets behandling av vår henvendelse, og vil som følge av det hel-
ler ikke betale eventuelt halvårskrav for kontingent fra regionen før det er funnet fram til en god og rik-
tig måte å takle kontingentspørsmålet på.  

 

Ålesund 30. januar 2021 

  

Med vennlig hilsen 

For styret i Ålesund Y’s Men’s Club 

Leif Hovde 

Kasserer 

 

Kopi til regionsstyret og til styret i Ålesund Y’s Men 

 

 


