
Møteprotokoll Sørøst Bandyregion

Møte nr 4 - 21/22 Deltakere Rolle Tilstede Forfall Ikke Møtt
Dato 06.04.2022 Styret
Sted Teams 1 Kenneth Johansen Leder X
Utfylt av Espen 2 Espen Grønset Nestleder X

3 Jørgen Karlsen Styremedlem X
4 Arnhild Iversen Styremedlem X
5 Hilde-Mari Forsling Styremedlem X
6 Simen Rausandhaug Styremedlem X

7 Roy Kristoffersen Styremedlem X
8 Administrasjon/Gjester
9 Per Christian Westreng Daglig Leder X

Nina Andreassen UK X

Sak nr Agenda nr Frist
53 1
54 2

55 3

08.apr

56 4

57 5

AnsvarligBeskrivelse

Agenda

Eventuelt
Dommer
Årsberetning

NM finaler jr.

Godkjennelse av referat forrige styremøte

Sommeravslutning
Fordeling av oppgaver i styret
Avslutning innværende sesong
Årstrinn neste sesong

Vedtak

Nina og Arnhild er sommeravsluttningskomite. Og 
finner forslag

Styret syntes dette er en meget god tanke. Og ser 
nytten av dette. Styret er innstilt på at dette er 
veien og, så må vi se på hvor dette kan løses i 
fremtidien.

Det er kontroll på alle serier bortsett fra G14. 
Styret sender ut en beskjed om at kampene skal 
spilles i løpet av mai. Kamper som ikke er spilt 
innen fristen, blir stående stående som uspilt. DL 
og SL skal stå på kopi på mailer som blir sendt 
for å avtale kamp. 

Dette må legges opp som et åpent forslag på 
Årstinget. Dette er noe klubbene som er tilstede 
på årsmøtet stemme over. Målet fra styret er at vi 
skal kunne spille med flest mulige spillere i riktig 
årstrinn. Hvis klubbene velger å beholde 
årstrinnene som de er nå, så må samme 
forsamling ta stilling til om det skal være tabell 
eller ikke på G12. 

Planlegge sommeravslutning for Styret

UK og DL har diskutert litt. De ønsker at styrets medlemmer får 
ansvarsoppgaver. Styret blir da gjerne litt mer synlige. 

Senior herre 2. Noen kamper står igjen. Klubbene har fått frist til 8. 
april om å svare på dette. Ikke mange svar har kommet inn. G16 er 
ferdig. G14 har mange kamper igjen. Spesiellt Sarpsborg har mange 
kamper igjen. Skal styret sette en dato her? G10 og G12 er ferdig. 
Minirunder er ferdige. Vestfoldsiden så er senior ferdig spilt. 
Alderbestemte runder er siste runde i Horten 23. april. 

Sander har sendt ut spørsmål til alle klubbene, der han spurte om hva 
de ønsket. Det er kommet inn 4 svar. Råde og Sarpsborg ønsker å ha 
10/12/14/16. To andre klubber ønsker å ha 9/11/13/15

Godkjenne forrige referat fra møtet 

Sander

Godkjent

1 of 2 07.04.2022 08:54



58 6

DL og Kenneth

59 7 DL
60 8

DA

DL

DL og UK hadde fått lite informasjon om NM finalene for junior. De 
sendte da en mail til Terje Larsen for å høre dette. Fikk da 
tilbakemelding om at det er Regionen som skal tildele NM finaler for jr. 
Det hadde da skjedd en glipp om at forbundet hadde allerede gitt NM 
finalene til Sarpsborg. 

Løkkeserien Telemark

Premier Vestfol/Telemark alderbestemte

Det er bestemt at det skal dommere ned til Stavanger Open. 
DL går igjennom Årberetningen 

Alle spillerne i løkkeserien SKAL betale lisens.  
Sjekker opp hvordan dette gjøres i midtnorge. 
Prøve å kopiere disse. DL sjekker dette, og 
denne saken taes opp på neste styremøte. 
Invitere Erik Hesmyr til neste styremøte for å 
sammarbeide om forslag til hvordan dette skal 
løses. 

Styret er positiv til å dele ut pokaler. Styret setter 
som et krav at alle spillere som spiller kamp 
SKAL være meldt inn i klubb som medlem, og de 
som er over alderen for å betale lisen MÅ betale 
lisens. Dette må bli satt som et absolutt krav til 
neste sesong. 

Styret syntes dette er bra. Styret krever at 
Dommerkomiteen kommer med et budkjett for 
neste sesong, slik at at vi kan minske uforutsette 
utgifter.  

Fortsette å fullføre denne

Sarpsborg har satt ned en komite med 3 personer 
for å prøve å få til dette. Styret er innstilt på det 
også skal være representanter fra regionssyret i 
denne komiteen. Det er regionen som står som 
hovedarrangør for dette arrangementet. Forrige 
gang dette skulle avholdes, så ble det avholdt et 
møte som sa at Sarpsborg skulle ta hele 
arrangementet, og regionen skulle bistå. 
Regionen skulle da få 10% av inntektene for 
arrangementet. Sarpsborg har fått tilbakebetalt 
for tapte intekter i forbindelse med dette 
arrangementet. Styret må være tydelig på avtalen 
mellom regionen og Sarpsborg. Styret er innstilt 
på at samme avtale opprettholdes, og får dette 
ned på papir. Styret ønsker at Per Christian og 
Kenneth også er i denne komiteen. 

Neste Styremøte er: Onsdag 20.04.2022 kl: 20:00

961

14.apr

2 of 2 07.04.2022 08:54


