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Årsberetning 
2020 var et år som bygget videre på et godt 2019, og de to første 

månedene av 2020 startet veldig bra for Innlandet Bandyregion. 

Aktiviteten i mange av klubbene våre var høyere enn noen gang, og 

deltagelse på rundespill i regi av Innlandet Bandyregion hadde flere 

antall lag påmeldt til rundene enn noensinne.  

Det viktigste segmentet til Innlandet Bandyregion som vi er veldig 

stolte av er minirundene våre. Vi ser at mye arbeid i samarbeid med 

klubber og miljø har skapt stor rekruttering i aldersklassene som 

deltar i minirunde. For den gode veksten i aktivitet og lag i regionen 

ønsker vi å rette en stor takk til alle våre klubber.  

For klassen GJ13 ble sesongen brått avsluttet som for de øvrige 

klassene i midten av mars. Men det som er spesielt for denne 

klassen er at de også fikk alle sine runder høsten 2020 avlyst 

grunnet Covid-19. De fikk aldri startet opp med kampaktivitet slik 

som de andre aldersbestemte klassene i regionen gjorde høsten 

2020. Dette er selvfølgelig en situasjon som regionen ser svært 

kritisk på. Klassen G15 har derimot hatt et større aktivitetstilbud 

med flere rundespill, men også de har blitt rammet av avlyste 

arrangement og nedstenginger. Vi vil jobber videre med å etablere 

et tilbud for disse aldersklassene så snart dette igjen er åpnet for 

dette.  

 

 

 

 

 

 

For klassen G17 ble det for første gang på mange år invitert til 

seriespill. Invitasjonen ble sendt ut på tampen av 2020 og det var 

tre lag som meldte seg på. Vi jobber videre med å tilby et godt 

konsept for denne aldersgruppen for året 2021. Klassen GJ19 har 

regionen foreløpig ingen aktivitet. For Innlandets utvikling er det 

særs viktig at klubbene setter disse klassene på agendaen i sin 

planlegging for fremtiden.  

I våre seniorserier har all aktivitet vært nedstengt i konkurranseform 

siden 11.mars 2020. Utover høsten 2020 begynte enkelt lag og 

klubber å trene, men da med store begrensninger. Regionens 

seriespill for senior, herunder også lavterskeltilbudet Løkkebandy, 

ble sesongen 2020/21 beklageligvis avlyst. Regionen håper at 

høsten 2021 blir en langt lysere høst konkurransemessig, og at alle 

utøvere kommer tilbake til aktiviteten med ny motivasjon. 

 

_____________________________ 

Christian Andersen, Styreleder 

 

______________________________ 

Ruben Kristiansen, Daglig leder 

 

_______________________________ 

Magnus Johan Skulstad, Utviklingskonsulent  
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1.  Godkjenne de fremmøtte 

representantene 
Møter med stemmerett, fullmakt innmeldt innen 

fristen iht. innkalling: 

Christian Andersen, Innlandet Bandyregion 

Kim Arne Østby, Innlandet Bandyregion 

Inger Helene Håberget, Innlandet Bandyregion 

Kristoffer Aa. Bjørklund, Innlandet Bandyregion 

Elisabeth Dahl, Innlandet Bandyregion 

 

Fredrick Hyggen Frilseth, Ajer IBK 

Ali Al-Saad, Elverum IBK 

Randi Sønsthagen, Elverum IBK 

Tor Arne Hestnes, Gjøvik IBK 

Steinar Mæhlum, Gjøvik IBK 

Ragnhild Myhrvold, Gjøvik IBK 

Anders Espe, Lillehammer IBK 

Anne Grete Fosse, Lillehammer IBK 

Petter Moen Hagen, Lillehammer IBK 

Eline Winnberg, Ottestad IL 

Stig Sandvold, Ottestad IL 

 

16 fremmøtte stemmeberettigede representanter. 

 

 

 

 

 

 

 

Innmeldte vararepresentanter: 

Tiril Vermund, Ajer IBK 

Kjetil Kringen, Gjøvik IBK 

Grete Moen Hagen, Lillehammer IBK 

 

Møter med tale og forslagsrett 

Magnus Skulstad, Utviklingskonsulent 

Ruben Kristiansen, Daglig leder 

 

 

 

Gjester: 

Thomas Vermund, Ajer IBK 

Eskild Kolstad, Ajer IBK 

 

Forfall: 

Ivar M. B. Jahr, Raufoss IL 

 

Vedtak:  

Enstemmig godkjent.  
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2. Velge dirigent(er) 
Magnus Skulstad, Norges Bandyforbund, foreslås som 

dirigent 

 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 
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3. Velge protokollfører(e) 
Ruben Kristiansen, Innlandet Bandyregion, foreslås som 

referent. 

 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 
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4. Velge to representanter til å 

underskrive protokollen 
Følgende representanter foreslås til å underskrive protokoll: 

 

1. Anders Espe, Lillehammer IBK 

2. Stig Sandvold, Ottestad IL - innebandy 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 
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5. Godkjenne innkallingen  

 

Særregionsting Innlandet Bandyregion  

19. mai 2021 
Til  Regionstyret, klubbene, komiteene, gjester  

  
  

Innkalling til Særregionsting for Innlandet Bandyregion: 
 
Tid:   Onsdag 19. mai 2021, kl. 18.00 

Sted: Auditorium, Idrettens Hus Løvstadvegen 7, Ottestad / 

Teams-digitalt (avholdes digitalt hvis fysisk ikke er 
mulig. Dette kommer vi evt tilbake til). 

  
1. REPRESENTASJON PÅ SÆRREGIONSTINGET:  
  
På regionstinget møter med stemmerett 
A.           Særregionens styre  
B.           Representanter fra idrettslagene/klubbene  
 
Representasjonsrett og Kjønnsfordeling: 

Innlandet Bandyregion minner våre klubber, som skal stille på regionstinget, om 
at man er bundet av de representasjonsregler som står i NIFs lov. Vi gjør spesielt 
oppmerksom på NIFs lov §2-4, Kjønnsfordeling, jf Lov for Norges Bandyforbund § 
5. Bestemmelsene sier at klubber som har to representanter, må stille med en av 
hvert kjønn. Stiller klubben med to av samme kjønn, får kun den ene 
representanten representasjonsrett. Har klubben rett til å stille med tre 
representanter, må begge kjønn være representert. Dersom en klubb stiller med 
tre representanter av samme kjønn, får kun en representant fra denne klubben 
representasjonsrett. 

 

Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som 
ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

 
A.                 Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom 

leder er forhindret i å møte  
B.                 Kontrollutvalgets medlemmer  
C.                 Valgkomiteens medlemmer  
D.                 Revisor  
E. Utviklingskonsulent og Daglig leder  

  
Medlemmer av Norges Bandyforbund og Innlandet Idrettskrets, har adgang og 
talerett, men ikke stemmerett. 
  
Klubbene kan sende representanter til særregionstinget således: 

- Hver klubb kan stille med:                                                       
              1 representant 

- Klubber med lag i seriespill enten senior eller yngres, har mulighet til å 
stille med:        2 representanter 

- Klubber med lag i seriespill både i senior og yngres, har mulighet til å 
stille med:           3 representanter 

  
Klubbene kan kun la seg representere av sine egne medlemmer.  
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller 
medlemsmøte med dette valg på kunngjort liste, eller oppnevnt av 
klubbens/gruppens styre etter fullmakt. For å ha representasjonsrett må 
representantens klubb ha vært medlem av NBF i minst 6 måneder og oppfylt 
pålagte forpliktelser. Man er valgbar og har stemmerett fra det året man fyller 15 
år, med mindre idrettsstyret bestemmer noe annet. Representant til ting eller møte i 
overordnet organisasjonsledd må ha vært medlem av representasjonsberettiget lag 
eller ledd i minst 1 måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til 
idrettslaget.  
Før en representant fra en klubb eller en krets tar plass på særregionstinget, skal 
han/hun ha lagt fram fullmakt underskrevet av klubbens eller kretsens leder. 
Fullmaktene leses opp før årsmøtet tar til. 
 
Innlandet Bandyregion ber om at fullmaktsskjema sendes regionen innen 5. 
mai 2021. Fullmakten skal skannes og sendes på e-post til 
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ruben.kristiansen@bandyforbundet.no. Fullmakten ligger vedlagt i dette 

dokumentet.   
 
 
2. STEMMEAVGIVNING 
Endring i et organisasjonsledds lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte/ting etter å ha vært oppført på sakslisten og krever 2/3 flertall av de avgitte 
stemmer. Andre saker som skal til behandling, som ikke er lov-/vedtektsendring, skal 
et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte 
stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Blanke stemmer skal anses 
som ikke avgitt. 
 
Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav 
om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, teller ikke og stemmene regnes for ikke avgitt. 
 
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de 
avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest 
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  
 
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha mer 
enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av 
vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i 
første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det 
foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de 
valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget 
ved loddtrekning. 

 
3. DAGSORDEN REGIONSTING: 
1.   Godkjenne fullmakter og de fremmøtte representantene. 
2.   Velge dirigent(er).  
3.   Velge protokollfører(e). 
4.   Velge to representanter til å underskrive protokollen. 
5.   Godkjenne innkalling. 
6.   Godkjenne sakliste.  
7.   Godkjenne forretningsorden. 

8.   Behandle beretning for særregionen. 
9.   Behandle regnskap for særregionen, styrets økonomiske beretning og revisors 
beretning. 
10. Behandle forslag og saker. 
11. Fastsette kontingent og avgifter.  
12. Behandle budsjett for særregionen 
13. Foreta følgende valg: 
 

A. Styret: 
Leder (1 år)    På valg 
Nestleder (2 år)   På valg 
Styremedlem 1 (1år), 2 (2år), 3 (1år) På valg 
1.(1år) og 2.(1år) Varamedlem  På valg   

B. Kontrollutvalg:  
2 medlemmer (1 år)   På valg 
1. varamedlem (1 år)   På valg 

C. Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd eller gi 
særkretsstyret fullmakt til å oppnevne representanter.  

D. Valgkomite: 
Leder (1år)    På valg 
Medlem 1 (1år) og 2 (1 år)  På valg 
1. Varamedlem (1 år)   På valg 

 Leder og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 
velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det 
velges 1. varamedlem, 2. varamedlem, osv.  
 
14. Engasjere revisor til å revidere særregionens regnskap. 
15. Avslutning 
  
4. TIDSFRISTER 
Særregionstinget innkalles av styret med minst én måneds varsel, direkte til de 
organisasjonsledd som har representasjonsrett.  
 
Forslag som ønskes behandlet på særregionstinget, må være sendt 
til regionens e-post innen 5. mai 2021 kl. 18.00! Poststempelets/ 
e-postens dato er avgjørende.  
 

mailto:ruben.kristiansen@bandyforbundet.no
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Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli 
sendt ut og publisert på regionens nettside senest én uke før tinget. Lovlig innkalt 
særregionsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som 
møter, jfr. NIFs lov § 2-17. På særregionstinget kan det ikke behandles forslag om 
lovendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre saker kan 
behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det ved godkjenning av saklisten. 
 
  
Ottestad 15. april 2021 
 
 
 
 
____________________________  ______________________________ 
Christian Andersen   Ruben Kristiansen 
Styreleder    Daglig leder 
Innlandet Bandyregion   Innlandet Bandyregion   
  
 
 

 

Vedtak: 

Enstemmig godkjent 
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6. Godkjenne sakslisten 
 
Særregionstingets oppgaver: 
  
1. Godkjenne fullmakter og de fremmøtte representantene. 
2.   Velge dirigent(er).  
3.   Velge protokollfører(e). 
4.   Velge to representanter til å underskrive protokollen. 
5.   Godkjenne innkalling. 
6.   Godkjenne sakliste.  
7.   Godkjenne forretningsorden. 
8.   Behandle beretning for særregionen. 
9.   Behandle regnskap for særregionen, styrets økonomiske beretning og revisors 
beretning. 
10. Behandle forslag og saker. 

10.1 Representasjon særregionsting 
10.2 Lovnorm Innlandet Bandyregion 
10.3 Vedtekter Innlandet Bandyregion 
10.4 Utviklingsfond Innlandet Bandyregion 

11. Fastsette kontingent og avgifter.  
12. Behandle budsjett for særregionen 
13. Foreta følgende valg 

14. Engasjere revisor til å revidere særregionens regnskap. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig godkjent 
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7. Godkjenne forretningsordenen 
 

• Be om ordet ved håndsopprekning 

• Taletid inntil 1,5 minutter 

• Styrerepresentanter 2 minutter 

• Dirigent kan sette strek for innlegg ved varsel 

• Oppfordres til at kamera er på når man snakker 

Avstemmingsprosedyre:  

Saker og valg som skal opp til avstemning blir kommunisert av 

dirigent.  

Vi legger opp til at man vil stemme for både «for», og «mot» 

forslagene som tas opp til voteringen. Dersom man ikke har 

avgitt stemme på noen av «alternativene» er stemmen å 

regnes som «blank».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Stemmer for: 16 stemmer.  

Enstemmig godkjent.   
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8. Behandle beretning for 

særregionen 
Antall styremøter avholdt i perioden er 12 møter (hvorav 10 av 

møtene over teams).  

8.1 Organisasjon og ledelse  

 

8.1.1 Styrets sammensetning i perioden 

  

Ved årsmøtet 29. april 2020, ble følgende styre valgt: 

Leder:   Christian Andersen, Brumunddal IBK  

Rep:   Kim Arne Østby, Gjøvik IBK 

Rep:   Inger H. Håberget, Elverum IBK 

Rep:   Elisabeth Dahl, Ottestad IL  

Rep:   Kristoffer Aasen Bjørklund, Lillehammer IBK 

Vara 1: Eskild Kolstad, Ajer IBK 

Vara 2:  

 

 

8.1.2 Opplæring/utdanning 

Trener 1 – september 2020 – 7 deltagere 

Minirundedommer – oktober 2020 – 8 deltagere 

Dommerkurs – september 2020 – 7 deltagere  

 

 

 

8.1.4 Resultater i samsvar med LTP 

 

Grunnet en sesong som har bert preg at lange perioder med 

strenge restriksjoner og generell nedstegning ser vi det som 

lite relevant å måle resultater opp mot måltall. 

Når det er sagt vet vi at også her har flere klubber blitt 

forhindret i å delta på våre arrangement grunnet lokale 

restriksjoner og nedstenginger. 
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8.2 Dommere  

 

8.2.1 Status dommersituasjon 

For sesongen 2020/21 har vi utviklet nye dommere i 

regionen gjennom dommerkurs i regi av Regionen av 

september 2020. Antall deltagere og godkjente 

dommere fra dette kurset er 7.  

Dessverre har sitasjonen i Regionen gjort at 

praktisering for nye dommere har vært tilnærmet lik 

null.  

Regionen har for øvrig fremdeles en stor utfordring på 

dommerfronten og anmoder våre klubber til å utdanne 

flere voksne dommere som kan praktisere i våre 

seniorserier. 

8.2.2 Dommerveiledning/Observasjon/Dommerkurs 

 

 Det er blitt gjennomført dommerveiledning i forbindelse 

med Regionens minirunder. Disse rundene har i stor 

grad blitt ledet av nyutdannede dommere. 

 

 Dommerkomiteens planer om en målrettet og stor 

innsats på dommerveiledning har ikke latt seg 

gjennomføre grunnet samfunnssituasjonen knyttet til 

Covid-19. 

  

8.2.3 Resultater i samsvar med LTP 

 

Regionen har gjennomført dommerutdanning i tråd med 

måltall. Måltallene for veiledning har ikke latt seg 

oppfylle grunnet Covid-19.  
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8.3 Arrangement  

For alle resultater og tabeller vises det til nettsidene. Grunnet 

Covid-19 ble all aktivitet stoppet og avlyst 12.mars 2020. 

Seniorklassene våre hadde igjen flere seriekamper på denne 

datoen, og det ble bestemt i NBF at måten poeng skulle 

regnes ut var gjennomsnitt poeng pr spilte kamp. Oppdatert 

tabeller ligger som nyhetssak på vår nettside, publisert 25. 

mars 2020.  

8.3.1 Minirunder 

I løpet av kalenderåret 2020 ble det gjennomført 2 

minirundehelger for klassene GJ7, GJ9 og GJ11 i regi 

av Regionen. Klubbene har vært tekniske arrangører 

når runden er blitt spilt i deres hjemmehall. Tildeling av 

minirunder blir gjort av regionen på vegne av NBF i 

forkant av hver sesong. Regionen måtte i samråd med 

lokale helsemyndigheter dessverre avlyse flere av våre 

planlagte runder, samt at nasjonale retningslinjer har 

satt en stopper for de resterende. 

8.3.2 Seriespill 

Det er ikke blitt gjennomført seriespill i noen klasser for 

sesongen 2020/21. Planlagt gjennomført var dame 

2.divisjon, herre 2. og 3.divisjon, Gutter 17 og 

Løkkebandy. 

8.3.3 Turneringer i regi av krets/region 

Alle våre seks turneringer for GJ13 ble avlyst som følge 

av lokale og nasjonale retningslinjer. Klassen G15 har 

gjennomført en utendørs turneringer samt to innendørs 

i henholdsvis Ottestadhallen og Løtenhallen. 

8.3.4 Resultater i samsvar med LTP 

Det er ikke relevant å se samsvar mellom måltall og 

resultater grunnet Covid-19 
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8.4 Aktivitetstilbud  

8.4.1  Utviklingstiltak 

Vi kom i gang med praktiske utviklingstiltak høsten 2020. 

Samfunnssituasjonen gjorde at vi ved flere anledninger måtte 

avlyse, flytte eller nedskalere tiltak. Dette var svært 

frustrerende. Vi ønsker også å understreke at vår planlagte 

årsplan for 2020 vesentlig redusert. 

 

8.4.2 Hvilke tiltak er prioritert 

Vi har i stor grad valgt å fortsette med gjennomføringen av 

nybegynnerkurs og tilhørende skolebesøk. Dette er tiltak som 

gir en stor nytteverdi og som vi vet fungerer. Vi har også 

gjennomført en rekke klubbesøk, treneroppfølginger og 

generell oppfølging. 

8.4.3 Hvilken aldersgruppe 

Gruppen 6-12 har blitt og vil alltid bli prioritert først. Gruppen 

13-19 er også en svært viktig gruppe å prioritere  

 

8.4.4 Hvilke områder 

Vi er svært glade for at et større prosjekt i Solør lot seg 

gjennomføre mot slutten av 2020. Vi fikk også gjennomført 

større rekrutteringstiltak i Løten og Stange. 

Utover dette har vi hatt så tett kontakt som mulig med våre 

klubber, og håper at vi etter forholdene har klart å serve etter 

de forutsetningene vi har hatt. 

8.4.5 Beskriv kort hvilke resultat de ulike tiltakene har  

 

For det vi har lyktes å gjennomføre er vi godt fornøyde med 

oppnådde resultater. Vi ser at oppslutningen rundt områder 

hvor vi gjør tiltak ofte kan melde om gode resultater i etterkant.  

Flisa AIL innebandy vil etter oppslutningen å dømme en stor 

klubb i 2021/22. Vi kan også melde om gode resultater i både 

Løten og Stange. 

Andre klubber med større nybegynnerkurs og langvarig 

involvering som Ottestad og Brumunddal kan også vise til 

gode resultater 

 

8.4.7 Utviklingsavdelingen Innlandet 

 

Utviklingskonsulent Magnus Skulstad som har vært ansatt 

siden 2008 har i 2020 hatt med seg et team bestående av 

Eline Winnberg, Martin Fuglén og Kristian Strøm. Teamet har 

blitt engasjert på time/prosjektbasis.  

Vi takker våre AK`er for formidabel innsats og engasjement 
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8.5  Anlegg  

 

8.5.1 Status anlegg 

Klubbene som deltar i seriespill, og eller rundespill har 

gode fasiliteter både mtp vant, mål og hall. 

Regionen vurderer fortløpende situasjonen vedrørende 

fasiliteter i forhold til rundespill og viser for øvrig til 

arrangørinstruks for krav til arrangør ved gjennomføring 

av arrangement. Blant kravene til arrangør kan faktorer 

som plass, effektivitet og sikkerhet nevnes som sentrale 

faktorer. 

 

8.5.2 Nye/planlagte anlegg i regionen 

Regionen er ikke kjent med haller under oppføring 

knyttet mot vår aktivitet på nåværende tidspunkt. 

8.5.3 Fordeling av halltid/ fordelingsprosesser 

Regionen er kjent med at fordeling av halltid gjøres på 

mange ulike måter. Spesielt på steder hvor andre 

hallidretter står sterkt. Regionen oppfordrer alle klubber 

til å be om bistand dersom dette finnes nødvendig. Det 

finnes klare og rettferdige retningslinjer på hvordan 

halltid skal fordeles.  

 

 

8.5.4 Politisk påvirkning/ansvar. Idrettspolitiske verv 

Regionen er ikke kjent med at klubbene har 

representanter i posisjoner av denne betegnelsen. 

Regionen har ei heller personer i idrettspolitiske verv. 

Regionen benytter anledningen til å minne om 

innebandyseksjonens årsmøte, digitalt, søndag 13.juni. 

8.5.5 Resultater i samsvar med LTP 

Ikke grunnlag for kommentar. 
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8.6 Trener  

 

8.6.1 Trenersituasjonen 

Vi synes, etter sesongen som er lagt bak oss, at det er 

vanskelig å vurdere hvordan trenersituasjonen i 

regionen vår er på et fullverdig grunnlag. Vi har likevel 

et inntrykk av at de klubbene som har hatt aktivitet har 

et godt apparat rundt lagene sine. Vi kan vise til flere 

lag vi har besøk som har støtteapparat bestående av 

flere roller. Dette ser vi på som svært bra, og viser til 

våre anbefalinger om støtteapparat bestående av 

minimum 3. 

8.6.2 Trenerkurs 

Det ble gjennomført ett Trener 1-kurs i løpet av 2020. 

NBF har i samarbeid med Høyskolen i Innlandet 

gjennomført et Trener 2 og Trener 3, men her hadde vi 

ingen deltagere fra Innlandet som fullførte. 

8.6.3 Treneroppfølging 

Det har i løpet av høsten 2020 bli gjennomført 9 

treneroppfølginger i regi av regionen. Dette antallet er 

godt med tanke på de begrensningene vi har.  

8.6.4 Resultater i samsvar med LTP 

Vi har gjennomført antall trenerkurs i tråd med LTP.  
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8.7  Måltall 

 

8.7.1 Måltall Innlandet Bandyregion 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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På tross av stor nedgang i lisens for senior, både ordinære og 

turneringslisens, kan vi melde om en stabil oppslutning for yngres. 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Stemmer for: 16 stemmer for.  

Enstemmig vedtatt 
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9. Behandle regnskap  
 

Regnskap 2020 
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Hadde ordet:  

Randi Sønsthagen, Elveurm IBK 

 

Vedtak:  

Tilleggspunkt:  

- Balanse legges ved i protokollen.  

 

Stemmer for: 16 stemmer for.  

Enstemmig godkjent. 

 

 

  



 

ÅRSBERETNING 2020 – INNLANDET BANDYREGION  25 

10. Forslag og saker 
 

 

Forslagsmatrise Regionstinget Innlandet Bandyregion: 

Sak Avsender Tema 

10.1 Styret Representasjon regionsting 

10.2 Styret Lovnorm Innlandet Bandyregion 

10.3 Styret Vedtekter Innlandet Bandyregion 

10.4 Styret Utviklingsfond Innlandet 

Bandyregion 
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10.1 forslag 1: 

 

Innsender:  Styret, Innlandet Bandyregion  

Forslag: Representasjon regionsting 

 

Beskrivelse av forslaget (ved endring av vedtekt/lov gjengi hele 

vedtekt/lov slik den fremstår i dag, samt hva den er ønsket endret 

til): 

Dagens vedtekt er som følger: 

Årsmøtet er regionens høyeste organ. Alle klubber som er 

medlemmer av regionen og har betalt særregionsavgift har 

møterett etter følgende fordeling: 

Klubb      1 representant 

Klubb med lag i enten senior eller yngres inntil 2 representanter 

Klubb med lag i både senior eller yngres inntil 3 representanter 

Det er siste års seriespill som legges til grunn for å avgjøre 

overnevnte ift utsendinger. Det gjøres oppmerksom på at en 

klubb kun kan settes inn i en av overnevnte kategorier. Alle 

som møter til regionens årsmøte, må ha levert godkjente 

fullmakter fra sin klubb for å kunne avgi stemme ved årsmøtet. 

Foreslås endret til: 

Årsmøtet er regionens høyeste organ. Alle klubber som er 

medlemmer av regionen og har betalt særregionsavgift har 

møterett etter følgende fordeling: 

Klubb med 1-50 aktive medlemmer   1 representant 

Klubb med 51-100 aktive medlemmer inntil 2 representanter 

Klubb med 101- aktive medlemmer  inntil 3 representanter 

Det er siste samordnet rapportering som legges til grunn for å 

avgjøre overnevnte ift utsendinger. Det gjøres oppmerksom på at 

en klubb kun kan settes inn i en av overnevnte kategorier. Alle som 

møter til regionstinget, må ha levert godkjente fullmakter fra sin 

klubb for å være stemmeberettiget.  

Innstilling fra Innlandet Bandyregions styre: 

Styret innstiller på at forslaget vedtas av regionstinget.  

 

Hadde ordet: 

Anders Espe, Lillehammer IBK  

Vedtak:  

Stemmer for: 11 stemmer for 

Stemmer mot: 5 stemmer mot  

Forslaget vedtas 11 for, 5 stemmer mot.   
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10.2 forslag 2: 

 

Innsender:  Styret, Innlandet Bandyregion  

Forslag:  Lovnorm Innlandet Bandyregion  

 

Det vises til vedlegg 1 for «Lovnorm Innlandet Bandyregion» 
som er publisert 12.05.2021 på nettsiden i artikkel 
«Regionsting Innlandet Bandyregion 2021».  

 

 

 

Vedtak:  

Stemmer for: 14 stemmer for 

Stemmer mot:  

Stemmer blank: 2 stemmer blank 

Forslag vedtas 14 stemmer for, 2 stemmer blank  
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10.3 forslag 3: 

 

Innsender:  Styret, Innlandet Bandyregion 

Forslag: Vedtekter Innlandet Bandyregion 

 

Det vises til vedlegg 2 for «Vedtekter Innlandet Bandyregion» 

som er publisert 12.05.2021 på nettsiden i artikkel 

«Regionsting Innlandet Bandyregion 2021». 

 

Hadde ordet: 

Fredrick H. Frilseth, Ajer IBK 

Randi Sønsthagen, Elverum IBK  

Tor-Arne Hestnes, Gjøvik IBK 

Fredrick H. Frilseth, Ajer IBK 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak:  

Tilleggspunkt til forslaget: 

- Det konkretiseres for forslaget at dette kun betyr at 

formaliteter som omfattes av NIFs lov og Lovnorm for 

særkretser/regioner er trukket ut fra Regionens egne 

vedtekter. Dette fordi vi er underlagt nevnte lov og 

lovnorm. Det har ellers ikke blitt gjort noen endringer på 

vedtektene som står i vedlegg 2.  

- Det vil gjøres en gjennomgang på henvisninger i 

regionens vedtekter. Slik at dette er korrekt.  

 

Stemmer for: 15 stemmer for 

Stemmer mot:  

Stemmer blank: 1 stemme blank  

Forslaget vedtatt 15 stemmer for, 1 stemme blank  
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10.4 forslag 4: 

 

Innsender:  Styret, Innlandet Bandyregion 

Forslag:  Utviklingsfond Innlandet Bandyregion 

 

Beskrivelse av forslaget (ved endring av vedtekt/lov gjengi hele 

vedtekt/lov slik den fremstår i dag, samt hva den er ønsket endret 

til): 

Innlandet Bandyregions 

Utviklingsfond 
 

Bakgrunn: 
Innlandet Bandyregion er opptatt av utvikling i klubbene. Vi 
hyller det gode arbeidet som hver dag legges ned av 
ressurspersoner for at barn, unge og voksne skal ha et godt 
fritidstilbud å delta i. 
Vi er videre klare over at tilrettelegging og aktivisering koster 
penger. Både i form av utstyr og alt annet som hører 
innebandy til. 
Innlandet Bandyregion er av og for klubbene. Vi har en solid 
økonomi, og ser at vi har muligheten til å gi noe tilbake til 
klubbene i form av et utviklingsfond. 
 

 

Hva er Innlandet Bandyregions 
utviklingsfond? 
Fra og med 31.12.2020, og hvert år frem i tid settes det av 
inntil 50% av et eventuelt overskudd inn på Innlandet 
Bandyregions utviklingsfond. Fondet eies og forvaltes av 
Innlandet Bandyregion med regionstyret som øverste 
myndighet. 
 
Regionens styre har full myndighet til å redusere, eventuelt 
øke innskuddets størrelse i prosent av et overskudd dersom 
det vurderes hensiktsmessig på bakgrunn av regnskap, 
budsjett og økonomiske forutsetninger.  
 
Fondets startkapital per 1.1.2021 er kroner 50 000, og er 
vedtatt av regionens styre basert på regnskapstall for 2020. 
 
Fondet plasseres gjennom DNB, og forvaltes også derfra. 
Regionens styre eller ansatte har ingen påvirkning av fondets 
plassering. Ei heller noe ansvar for fondets utvikling.  
 

Hvem kan søke penger? 
Alle klubber som er medlem av Innlandet Bandyregion kan 
søke midler fra fondet. I tillegg til medlemskap forutsetter det 
at søkende klubb har gjort opp alle sine økonomiske 
forpliktelser med regionen på søknadstidspunktet. Herunder 
serieavgifter, særregionavgifter og eventuelt andre fakturerte 
beløp som på søknadstidspunktet er forfalt. 
 

Hva kan man søke penger til? 
Formålet skal være utvikling av klubb. Herunder kommer 
aktivitetstilbud, kompetanseutvikling, utstyr, eller instruktører 
fra regionen. 
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Tiltak som retter seg mot nye utøvere vil bli prioritert. 
Tiltak som retter seg mot aldersgruppen 6-19 år vil bli 
prioritert.  
 
Det er ikke mulig å søke penger til halltid, reiser, avgifter. 
 
Spesifikke formål det kan søkes om midler til presiseres i hver enkelt 
utlysningstekst. 

 
Hvor mye kan man søke? 
Midler som legges ut for søknad er inntil 50% av fondets 
størrelse per 31.12 
Fondets søkbare midler kommuniseres ut til klubbene i forkant 
av åpning for søknader. 
 

Når kan man søke? 
Det er mulig å søke midler fra fondet fra og med 1.4 til 15.5 
hvert kalenderår. Fristene er endelig, og søknader som 
kommer inn etter 15.5 vil forkastes.  
 
For kalenderåret 2021 vil vi operere med andre frister enn 
overnevnte grunnet oppstartsår og at vi er avhengige av et 
årsmøtevedtak per 19. mai 2021. 
 
Prosjektene det søkes midler til skal ha start per høst samme  
år dersom ikke annet er avtalt. 
 
Svar på søknad om midler kan forventes innen 1.6 fra og med 
2022. 
 

Hva skal en søknad inneholde? 
 

• Prosjektbeskrivelse 

• Forventede resultater 

• Plan for videre drift 

• Prosjektbudsjett hvor det kommer klart frem hva midler skal 
brukes til, samt hva klubb selv går inn med av midler 

 

Hvordan utbetales midler? 
Midler utbetales til tildelte klubb etter dokumentasjon på 
utgifter, og gjennomført prosjekt i henhold til innvilget søknad. 
Prosjektet skal være ferdigstilt innen 31.3 påfølgende år 
dersom ikke annet er avtalt. 
 
 
 

Hvem får midler? 
Vi har avtalt med en ekstern saksbehandler som gjennomgår 
søknader og innstiller en prioriteringsliste på bakgrunn av 
innholdet. Alle søknader anonymiseres for den eksterne 
saksbehandleren. Innlandet Bandyregions styre, daglig leder 
og utviklingskonsulent fatter en felles beslutning på bakgrunn 
av arbeidet til den eksterne saksbehandleren. Avhengig av 
antall kvalifiserte søknader fordeles tilgjengelige midler ut fra 
dette.  
 
Vi ber klubbene vise moderasjon i forhold til søknadsbeløp.  
De ansvarlige for tildeling forbeholder seg retten til å avslå 
søknader, og til eventuelt å støtte enkeltprosjekter med større 
beløp dersom dette finnes hensiktsmessig.  
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Hadde ordet: 

Ali Al-Saad, Elverum IBK 

Steinar Mæhlum, Gjøvik IBK 

Fredrick H. Frilseth, Ajer IBK 

Kim Arne Østby, Styret Innlandet Bandyregion 

Tor-Arne Hestnes, Gjøvik IBK 

Kim Arne Østby, Styret Innlandet Bandyregion 

 

Vedtak:  

Foreslått tilleggspunkt:  

- Utviklingsfondet skal evalueres ved neste årsmøte og 

tas opp til vurdering for videre eksistens.  

Stemmer for: 16 stemmer for 

Forslaget er enstemmig vedtatt 
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11. Kontingenter og avgifter  
Særregionavgift: er tidligere vedtatt og øker i tråd med 

tidligere bestemmelser 

Styret har følgende forslag:  

Serieavgift 2.div herre: foreslått til kr 9050,- (0%↑) 

Serieavgift 2.div dame: foreslått til kr 7050,- (0%↑) 

Serieavgift 3.div herre: foreslått til kr 7050,- (0%↑) 

Serieavgift G17: foreslått til kr 1000,- pr runde(3x15minx2 kamper) 

Serieavgift G15: foreslått til kr 1000,- pr runde(3x15minx2 kamper) 

Serieavgift J13-19: foreslått til kr 1000,- pr runde(3x15minx2 

kamper)  

Serieavgift GJ13: foreslått til kr 850,- pr runde 

Serieavgift GJ7-11: foreslått til kr 850,- pr runde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak:  

Stemmer for: 15 stemmer for 

Stemmer mot:  

Stemmer blank: 1 stemme blant   

Forslaget er vedtatt 15 stemmer for, 1 stemme blank 
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12. Budsjett 2021 
  

 

 

 

Hadde ordet: 

Tor-Arne Hestnes, Gjøvik IBK 

 

 

Vedtak: 

Stemmer for: 16 stemmer for 

Budsjett enstemmig vedtatt  
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13.  Valg        

 
Valgkomiteen har arbeidet frem et forslag til nytt styre. Alle 

klubber er informert om at de har hatt mulighet til å nominere 

representanter til regionens styre i forkant av årsmøtet.  

Valgkomiteens innstilling for styret i Innlandet 

Bandyregion: 

Leder  Christian Andersen Brumunddal IBK  Velges for 1 år 

Nestleder Inger Helene Håberget Elverum IBK    Velges for 2 år 

Representant  Elisabeth Dahl  Ottestad IL           Velges for 2 år 

Representant Fredrick H. Frilseth Ajer IBK    Velges for 1 år 

Representant Marius Skyrud  Myklagaard IBK   Velges for 1 år 

Vara 1  Ragnhild Myhrvold Gjøvik IBK    Velges for 1 år 

Vara 2  Kim Arne Østby  Gjøvik IBK    Velges for 1 år 

 

Valgkomiteen har ikke lyktes å stille kandidat til 1.vara for regionens styre. 

Denne representanten må være en kvinne i henhold til lov om 

kjønnskvotering. 

 

 

 

 

 

 

Dommerkomite (velges for 1 år) 

Leder Magnus Skulstad     

Representant  Simen Korsbakken Hagen Myklagaard IBK 

Representant  Ali Al-Saad   Elverum IBK 

Vara   Styret gis fullmakt av årsmøtet til å finne vararepresentant  

Valgkomite  

Oppnevnes av styret i etterkant av årsmøtet 

 

Hadde ordet: 

Tor-Arne Hestnes, Gjøvik IBK (benkeforslag vara 1) 

Christian Andersen, Styret Innlandet Bandyregion 

Anders Espe, Lillehammer IBK 

Vedtak styreleder: Enstemmig valgt 

Vedtak styret: Enstemmig valgt 

Vedtak vara: Enstemmig valgt 

Vedtak DK-leder: 15 stemmer for, 1 stemme blank 

Vedtak DK-representant: Enstemmig vedtatt  
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Kontrollutvalg        

Leder Tor-Arne Hestnes Gjøvik IBK  Velges for 1 år 

Nestleder Ivar Jahr  Raufoss AIL  Velges for 1 år 

Vararepresentant  Styret fullmakt  Velges for 1 år 

 

Revisor         

Bjørn Ivar Skulstad     Velges for 1 år 

 

Valgkomité         

Leder   Magnus Skulstad  Velges for 1 år 

Nestleder  Marcus Nilsson  Velges for 1 år 

Vararepresentant Forslag at styret gis fullmakt Velges for 1 år

  

 

 

    

*  Valgkomité innstilles av sittende styre  

** Magnus Skulstad stiller sin plass som leder av DK og VK til 

disposisjon umiddelbart dersom årsmøtet har andre forslag 

på kandidater som ønsker vervet. 

*** Innstilt revisor er bror av Magnus Skulstad 

 

Vedtak leder kontrollutvalg: Enstemmig valgt 

Vedtak medlemmer: 15 stemmer for, 1 stemme blank 

 

 

 

 

 

 

Vedtak revisor: Enstemmig valgt 

 

 

 

 

Vedtak leder valgkomité: Enstemmig valgt 

Vedtak medlemmer valgkomité: Enstemmig valgt  
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14. Engasjere revisor til å revidere 

særregionens regnskap 
 

Bjørn Ivar Skulstad foreslås som revisor for å revidere regnskap 

2021 

 

Vedtak: Enstemmig valgt  
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Underskrift protokoll fra Regionsting 19. mai 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____/_____,_________________________  

Dato  , Anders Espe, Lillehammer IBK  
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15. Fullmakter Regionstinget Innlandet 

Bandyregion 19. mai 2021: 
 

 

Innkomne fullmakter publiseres ikke i dette dokument grunnet 

hensyn til personvern ved publisering av representantenes e-

post og telefonnummer.  

Vi henviser til dokumentets side nr. 4 for oversikt over 

stemmeberettigede representanter som er meldt inn med 

fullmakt innen frist iht. innkalling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


