
Møteprotokoll Sørøst Bandyregion

Møte nr 4 - 21/22 Deltakere Rolle Tilstede Forfall Ikke Møtt
Dato 09.03.2022 Styret
Sted Teams 1 Kenneth Johansen Leder X
Utfylt av Sander 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

Roy Kristoffersen Styremedlem X
Administrasjon/Gjester
Per Christian Westreng Daglig Leder X
Nina Andreassen UK X

Sak nr Agenda nr Frist
47 1
48 2

49 3

50 4

51 5

52 6

Neste Styremøte er: Onsdag 06.04.2022 kl: 20:00

Godkjenne forrige referat fra møtet 

Tvist Styret har behandlet denne konfidensielt. 

Godkjent

Regionstinget blir avholdt på Bredbomyra 
28.04.2022. Sander sender ut invitasjon. 

De har hørt med styremedlemmer og fått beskjed 
om at nåværende styremedlemmer ønsker å 
fortsette. Kun én som ikke har gitt tilbakemelding.

Det skal lages ny LTP for alle regioner. Styret ser 
at det er hensiktmessig å utarbeide denne etter at 
seksjonsstyret har utarbeidet sin. Dette er for at 
regionen sin LTP skal stå i samsvar med 
seksjonen sin LTP. 

Sander sender ut en forespørsel til klubbene, slik 
at styret får en oversikt over hva de respektive 
klubbene menere. Så blir det bestemt på neste 
styremøte hva som blir gjort vifdere. 

Regionstinget

Status fra valgkomitè

Gå igjennom LTP og Årshjulet.

Ettar at det kom oppforslag på forrige regionsting om at 
aldersklassene skulle byttes fra oddetal til partall, ble det bestemt på 
tinget at et bytte skulle gjøres. Dette med bakgrunn i at det hadde vært 
lite trening og kamper under første året med pandemi, og dette ville 
gjøre at spillerne som da hadde blitt et lag fikk muligheten til å spille 
sammen som et lag. Spørmålet er da om vi skal tilbake til oddetall for 
neste sesong, eller om vi skal fortsette med partall.

AnsvarligBeskrivelse

Agenda

Eventuelt

Godkjennelse av referat forrige styremøte

Regionstinget
Valgkomitè
Langtidsplan og Årshjulet
Seriespill og runder neste år

Vedtak
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