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Gjelder Sak Kommentar Ansvarlig Frist

Alle 1. Regionscupen Lagene i fra Vestfold møtes 4 lag ( Horten 

1 wo ) og lag i fra Østfold møtes 16 lag i 

første runde. WO for forbundslagene…….

DL

Alle 2 . Seriespillkveld Inndeling på nivå/alder. Møte på Idrettens hus 

torsdag 6 juni. Minirunder-aktivitetsrunder-G9 

og G11 kl 17:30. G13-G15 og G17 kl 19:45. 

Obligatorisk oppmøte for minst en 

representant fra hver klubb. DL sender ut 

invitasjon. Vi prøver 3 mot 3 på G17. Første 

runde 26 oktober.

UK, KJ OK

Alle 3. Klubbkveld Vestfold/Telemark. UK og DL hører med Espen Grønset om 

lokale til møtet i Horten.

UK, DL, EG

Alle 4. Redigere styret i Sportsadmin Rette opp styrets sammensetning etter 

Regionstinget.

DL OK

Alle 5. Seriespill Alle serier skal være ferdig innen fredag 20 

september

DL 20.09.2019
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Alle 6. Dommerkurs Arrangeres 25-27 oktober i Sarpsborg. Og 1-3 

november i Skien

DK, Alle

Alle 7. Trenerkurs Arrangeres 25-27 oktober i Sarpsborg Alle

Alle 8. Laglederlisenskurs Avholdes 26 september og 21 oktober UK, DL 

Alle 9. Eventuelt Innebandyensdag: Halden, Rakkestad, Moss, 

Askim; Sarpsborg, Fredrikstad. Kontakte 

media, klubber og kanskje skaffe en sponsor? 

Arrangeres i uke 44. Ta med en profilert 

spiller? Kaker og saft? Samarbeid mellom 

region og klubb. Regionen er arrangør.

Alle

Venneturnering: Arrangeres i Degerneshallen 

16 november.

Alle 10. Prosjekt klubbutvikling
Aktiv eller passiv medlem. Hva er forskjellen?

DL 15.11.2019

Alle 11. Innebandyen dag

Sarpsborg kommune er i rute. Ikke fått svar i 

fra Øreåsen og Halden hører med håndballen.

Alle 12. Seriespill

3 mot 3 også i G13. Komme i gang med G17. 

De aller fleste seriene går bra. DL 15.11.2019

Alle 13. Klubb besøk

Vi må ut og besøke klubbene. Invitere oss 

selv til styremøter.  Sette ned 4 punkter.

Alle 14. NM søknader

Eneste godkjente hall er Sarpsborghallen så 

Sarpsborg IBK får NM finalene for 

aldersbestemte. DL hører med Terje om 

detaljer

Alle 15. Eventuelt

1. Roy sender faktura til Stathelle vedr 

dommerkurset som blir avlyst.

2. Dommerdrakter. Kolleksjonen byttes hver 

4. år. Klubbene betaler draktene selv. DL tar 

kontakt med Bosse om innkjøp.

3. Julebord.

Alle 16. Intro for innebandy

Ingen datoer er spikret ennå. Halden er gira, 

Askim er klare mens Øreåsen ikke viser 

interesse. Kontakte Fredrikstad

Nina tar Halden, 

Jørgen tar 

Fredrikstad og Per 

Chr tar Askim

Før vinterferien  ( uke 6,7 

og 9 )

Alle 17.Status seriespill

Begynner å få de siste kampene uten dato på 

plass. Vanskelig med NM spill midt i 

sesongen. G17 runde tidlig i februar. DL 20.jan

Alle 18. Årshjul Årshjulet legges ut på nettet ASAP. DL, UK 07.jan

Alle 19. Klubbbesøk

Øreåsen bør være første klubb å besøke da 

det er mangel på aldersbestemte lag.

DL sender liste til 

Kenneth på ledere 30.jan
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Alle 20. NM-komite

Espen, Nina og DL. Roy hjelper til med 

gulvet.

Alle 21. Eventuelt Ønke om mailadresse til styret. DL

Roy informerer om dommerprosjektet frem til 

2021. SØBR har med to av seks dommerpar i 

prosjektet.

Mulig at regionen får et forbundsdommerpar 

til.

Dommere til Stavanger Open?

Finalehelgen i RC blir 25-26 april

Nina oppretter ny klubb for å samle opp 

vennelagene

Melde på rene årsklasser. Påmelding 1 mai

Ønske at klubbutvikling åpner styremøtene 30-

60 før styremøtet slik at alle i styret vet hva 

som skjer og kan ta dette med videre 

fremover i tiden.

Alle 22. Roy informerer om dommersituasjonen

Regionen må selv holde 

dommerinstruktørkurs. Snorre Korell kan 

være instruktør. RK

Regionen prøver å få sendt et dommerpar til 

Stavanger Open. Mer info kommer.

Sette av 40 til 50.000 til å få opp nye 

dommere?

Alle 23. NM

Sarpsborg IBK har kontroll. Finne ut av leie av 

tribune. Arbeidsfordelingen fordeles mellom 

lagene hvor Elitelagene har hovedansvaret. EG, NA, PW

Alle 24. Klubbmøte

Øreåsen blir første klubb den 2/3. Venter på 

at flere klubber skal avholde sine årsmøter. 

Kenneth og Ståle kommer til å dra rundt til 

klubbene. KJ

Alle 25. G17 3 mot 3

Halden IBK vil fortsatt arrangere så Per og 

Henning finner en ny dato og sender ut 

påmelding i uke 7 . PW

Alle 26. Årsmøte

Sende ut de nødvendige papirene innen 

fristene. Alle
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27. Eventuelt

Ståle informerer om pilotklubben St.Croix IBK. 

Viken IK skal ha 2 møter med St.Croix IBK. 

Greåker er veldig interessert i å få prosjektet. 

Halden og Horten har ikke hørt ifra seg… Vi 

trenger 1-2 klubber, men må få med klubber 

som er interesserte.

Per sender Ståle info om alle klubbmøter.

Forslag fra Regionen om å gjennomføre 

dobbel lisens til Innebandyseksjonen innen 

fristen..

Jørgen vil starte Viken cup for 13-åriger. 

Dette er den mest utsatte gruppen  for frafall 

og målet er å få en cup hvor lagene i Viken 

kan samles til en cup. Kanskje i mai når alle 

serier er ferdigspilt?

Dele G11 i to grupper?

Neste styremøte er mandag 9/3-20

Alle 28. NM finaler

Hva skjer hvis det bryter ut Corona? Vi 

avventer hva og ser hva som skjer, men 

forhører oss med hva som skjer om kampene 

spilles for tomme tribuner og evnt 

underskudd..

Alle 29. Klubbmøte

Kenneth besøkte Øreåsen IL mandag 2/3. 

Hadde en god prat med klubben. ØIL 

etterlyser bedre oppfølging på 

utviklingsfronten. KJ

Alle 30. G17 3 mot 3

Fredrikstad og Halden er påmeldt. Har fått nei 

ifra Greåker og Sarpsborg. Får svar ifra 

St.Croix og Øreåsen i kveld. Mulig vi kjører 

med de lagene som kommer for å få prøvd 

det. PCW

Alle 31. Sesongavslutning Alle

Alle 32. Eventuelt

SPU ( spillerutvikling ) er det noe for SØBR? 

OABR setter i gang kanskje allerede nå til 

våren. Kanskje et punkt for klubbkveld? Alle

Hva med G9 og G11 neste år? Må deles inn i 

nivåer. 

Neste styremøte er 20 april
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Styremøte 8 juni 2020

Alle 33. Saker til Tinget

Vi går gjennom sakene til Tinget ifra 

klubbene. Når det gjelder sakene så sender vi 

tilbakemelding til klubbene. Dameserien 

spilles det de fleste vil. St.Croix kan bli med i 

OABR og ønskelig fra oss å være med her. 

Øreåsen:  Forslagene er mottatt. Styret er 

imot å slå sammen med OABR fra G/J 14. 

Dette er for ungt.

34. Sommeravslutning? Søndag 14 kl 18:00 ???

Alle 35. Seriespill

Dele opp gruppene i Vestfold/Telemark. 

Sende ut påmelding på nytt. Fort. Gått 

igjennom seriene og sjekker om alle kan stille 

lag.

Alle 36. Årshjul

Vanskelig å sette inn her når vi ikke vet hva 

som skjer med koronaen. Nina har kommet i 

gang med skolebøk og nybegynnerkurs. Flere 

kurs utover høsten. Posetivt mottatt hos de 

fleste. Gå igjennom hjulet neste møte. PC tar 

med prosjektor. Kenneth fortsetter med å 

besøke klubbene for å høre hvordan det går i 

klubben og om vi kan bidra med noe.

Alle 37. Diverse

1. Roy synes DK leder bør sitte i 2 år. Tar 

dette opp ved neste årsmøte. 2. Roy vil 

gjennomføre observasjonskurs. Kim Jørstad 

sender materiell, men problemer med at 

observasjon ikke kan være ved vant og ikke 

treningskamper.3.  Det har kommet direktiver 

både ifra forbund og kommunene. Sende ut 

skriv at klubbene må forholde seg til de som 

har strengeste krav. 

Neste styremøte mandag 21 september.
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Alle 38. Seriespill

DL informerer at G15 er publisert, G13 er til 

høring. G11 og G9 blir sendt til høring i løpet 

av uka. Sende ut info vedr korona og betaling 

av dommere. DL ser på fordelingen av runder 

i Vestfold-Telemark sammen med Espen og 

Simen. DL 25.sep

Alle 39. Klubbkveld

Prøve å få til en klubbkveld hvis 

koronasituasjonen tillater det.

Alle 40. Fordeling av runder V-T

DL sender ut et nytt skriv til klubbene slik at 

rundene blir godt fordelt DL 23.sep

Alle 41. Årshjul Ble raskt sett igjennom

Alle 42. Langtidsplan Utsatt til neste møte.

Alle 43. Diverse Søke om disp slik at spillere i OABR kan spille i SØBR sin serie ( Aurora Berntsen )

Neste styremøte mandag 12 oktober kl 18:00

Alle 44. Seriespill

Gjennomført G9 runde i Borgehallen i uke 41. 

Litt "småproblemer" m.h.t utstyr. 

Ikke oppdatert disp-lister DL ASAP

G11 runder i Skjeberg og Øreåsenhallen 17 

og 18/10

Planlagt runde i V/T 24-25 oktober.

Hva skjer med øvrig seriespill? Blir det 

seriespill før nyttår? Hva med serieavgift ( i 

forhold til tilbud/ antall kamper )

Såørsmål om å arrangere minirunder inntil 

G11. Herunder menes nyetablerte lag opptil 

G11. Åpnes for nystartede lag

Stopping av tiden i Minirunder ved mer enn 

10 måls differanse. Styret enig om at tiden 

skal løpe.

Alle 45. Inspirasjonsaften

Invitere en ekstern foredragsholder? Kjenner 

vi noen aktuelle kandidater? Rspen sjekker 

aktuelle kandidater EG 09.nov
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Alle 46. Årshjulet Årshjulet ble gjennom gått.

Alle 47. LTP

LTP ble gjennomgått. Bør nødvendighvis ikke 

være ftyret som skal holde i LTP. Styret 

ønsker at nye trenere skal være med å 

utarbeide planen.

Alle 48. Div Laglederlisens: Når og hvor?

Mer informasjon ut på våre hjemmesider. 

Kenneth kontakter klubber ang informasjon 

de ønsker å få ut.

Hjemmeside må oppdateres med informasjon 

vedr årets sesong. Nå ligger kun info fra 

forrige sesong ute…

Neste styremøte blir mandag 9 november kl 18:00
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