
Møteprotokoll Sørøst Bandyregion

Møte nr 6 - 21/22 Deltakere Rolle Tilstede Forfall Ikke Møtt

Styret

Dato 01.06.2022 Kenneth Johansen Leder X

Sted Teams 1 Espen Grønset Nestleder X

Utfylt av Espen 2 Jørgen Karlsen Styremedlem X

3 Arnhild Iversen Styremedlem X

4 LTP Hilde-Mari Forsling Styremedlem X

5 Årshjul Simen Rausandhaug Varamedlem X

6 Eventuelt Roy Kristoffersen Varamedlem X

Administrasjon/Gjester

Per Christian Westreng Daglig Leder X

Nina Andreassen UK X

Egil Robbestad Web-ansvarlig X

Sak nr Agenda nr Frist

69 1

70 2

01.06.2022

71 3

72 4

73 5

DL

674

Godkjent

Møte om Jentesatsing 01.06.2022. Alle klubbene har vært innvitert til 

dette møtet. 

Har blitt enige om å sette i gang et prosjekt på lik 

linje som i Oslo. Det er i utgangspunktet klubbene 

selv som skal drive dette prosjektet. Det skal 

være 3 fellessamlinger i løpet av en sesong. Det 

blir satt ned en prosjektgruppe med Per Øyvind 

Bjørndalen som prosjektleder.  

Økonomi

Ekstraordinært Årsmøte

Vedtak

Årshjulet til regionen ligger på hjemmesiden. 

Denne vil bli redigert i sammenheng med 

utbedring av ny LTP. Lager klar en ny mal for 

Årshjulet til neste styremøte. 

LTP som ligger på hjemmesiden er gyldig frem til 

ny LTP. forbundstinget jobber med sin LTP, og 

regionen lager ny LTP når denne foreligger. 

Regionen ser at vi går i underskudd for 2021, 

men har ca 50 000 utestående fra klubber. DL 

har mast masse på klubbene som har 

utestående, og disse får ikke lov å melde på et 

lag eller delta på regionens arrangementer før 

dette er betalt inn. 

DL skal sende ut innkallelse til Ekstraordinært 

årsmøte senere i kveld. Møtet skal avholdes 15. 

juni kl. 18:00. 

Årshjul

LTP

Økonomi

Ekstaordinært Årsmøte.

Godkjenne forrige referat fra forrige styremøtet 

AnsvarligBeskrivelse

Agenda

Godkjennelse av referat forrige styremøte
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Fullmakt til Årstinget 2022 Kenneth tar tak i dette. 

Ekstra saker på ekstraordinært årsmøte Det er regulert i NIF Lov paragraf 2-19 (4) at det 

kun er saker som er vedtatt på årsmøte som kan 

tas opp på ekstraordinært årsmøte. 

Neste Styremøte er: Onsdag 24.08.2022 kl: 20:00

674

Kick-Off cup 24. september Minirunde-lag, venneturnering (også tillat for 

aktive spillere). Målet er da å samle både barn og 

voksne i samme hall, slik at man kan møtes på 

kryss og tvers. Håper å kunne arrangere dette i 

Sarpsborghallen. Venter bare på bekreftelse fra 

Sarpbsorg kommune. 

Søknad om Minirunder neste år. Søknadene er behandlet, og neste års minirunder 

er tildelt. Kun søknader som kom inn til tiden ble 

tatt med i prosessen. 

Prøve å få til noe for målvakter Ønsker å få til noe i forhold til målvakter i 

sammsvar med den store idrettsdagen. 28. - 30. 

Oktober
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