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Godkjennelse av referat forrige styremøte
Seriespill
LTP
Årshjul
Eventuelt

Beskrivelse
Godkjenne forrige referat fra møtet
Alle kamper til og med 16. januar er utsatt pga NBF retningslinjer. Nye
retningslinjer kommer forhåpentlig vis denne uken

Vedtak
Godkjent
Styret legger ut informasjon på Hjemmeside og på
FB i forhold til hvordan situasjonen er nå. Styret
velger også å holde på at all seriespill er stoppet til
16. Januar og ny informasjon fra
regjeringen/forbundet kommer. Alle klubbene blir
kalt inn til klubbmøte på Teams onsdag 26. januar
for å finne ut hvordan sesongen skal fullføres.
Deler møtet opp i 2. første halvdel 19:00 - 20:30
for Aldersbestemte lag. 20:30 - 21:00 for Senior.

39

3

Gå igjennom langtidsplan

Det skal utredes ny Langtidsplan som skal være
ferdig til Årstinget 2022. Det settes av egne
arbeidsmøter for dette, slik at ikke dette blir en
tillegges handling på et styremøte.

40

4

Gå igjennom årshjulet

Årshjulet er gjennomgått. Legge inn et punkt om
valgkomite i februar på årshjulet.

41

5

Brev fra Greåker

Styret har gitt tilsvar på brev, og er positive til
møte med Greåker.
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Sluttspill H2

Må avvente og se når vi faktisk kommer i gang
igjen med sesongen. Så tar vi en vurdering
deretter. Hører også på hva klubbene ønsker på
møtet 26. januar.

Regions cup

Må avvente og se når vi faktisk kommer i gang
igjen med sesongen. Så tar vi en vurdering
deretter. Hører også på hva klubbene ønsker på
møtet 26. januar.

Forbundets syn på tiltak under pandemien

Forbundet ønsker ikke å stenge ned serie så
lenge det er mulighet for å kunne spille.

Få inn sponsoransvarlig inn i regionen
Valgkomite

Sjekker hvordan dette er i andre regioner
Nina og per har satt opp noen navn. Vi ser
igjennom dette på neste styremøte.

DL Sykmelding

Sykmeldt foreløpig til 18. Januar, men fare for
forlengelse. Har hatt møte med Gunnar Olsen fra
forbundet i forhold til dette. Hva kan forbundet
gjøre for å bidra til å få fullført oppgaver som DL
gjør. Espen Johansen skal ta seg av ansvaret for
TA. Gunnar skal også bidra til at oppgaver blir
gjort. Vi avventer møtet som Gunnar Olsen,
Espen Johansen og Tomas Jonson skal ha 18.
januar for å planlegge videre gjøremål. Hvis DL
blir langtidssykemeldt, så skal forbundet og SØBR
styret se på en langsiktig løsning for dette. Hvis
forbundet ikke har resurser for å sette inn i DL
sine oppgaver, skal også lønnskostnader
reduseres.

Neste Styremøte er:

02.02.2022

Nina

Kenneth

Onsdag 02.02.2022
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