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FORRETNINGSORDEN
1. Saksinnledere får inntil 5 min taletid. Alle representanter har rett til å ha ordet i inntil 3 min og maksimalt to ganger i samme sak. Dirigenten
har rett til å foreslå ytterligere begrensning av taletiden og sette strek med de inntegnede talere.
2. Alle endringsforslag skal leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med representantens navn og med angivelse av hvilken organisasjon man
representerer.
3. Årsmøtet kan ikke ta opp til behandling saker som ikke er godkjent på sakslisten.
4. Avstemming i saker skjer ved håndsopprekking med utlevert nummerlapp. Valg for øvrig skal følge § 17 i loven.
5. Delegater som må forlate salen under møtet, leverer nummerlappen til rette vedkommende. Når delegaten kommer tilbake til møtet, leveres
nummerlappen tilbake.
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4. Styrets beretning
Det har inneværende sesong blitt avholdt 7 styremøter.
Åsmund Sjøberg er ansatt i 100 % stilling som daglig leder. Jim Løvås er ansatt som aktivitetskonsulent på 60 % stilling. Martin
Denstedt er ansatt som utviklingskonsulent i Norges Bandyforbund med virkeområde i Midt-Norge i 100 % stilling.
Midt-Norge Bandyregion har hatt en økende aktivitet de siste årene. 2018 ble et år der man hadde en liten nedgang på totale
lisenstall, men langt på vei opprettholdt tallene for den viktigste aldersgruppen; nemlig barn og unge. Fortsatt ser vi at flere nye
idrettslag kommer til, aktiviteten blant de yngste er fremdeles betydelig og lavterskelaktiviteten for de voksne er fremdeles populær.
De kommende årene blir det viktig å holde på de mange minirundespillerne når de vokser over i ungdomsklassene. Vi opplever
fremdeles at ungdomsklassene er tynne og det er utfordrende å gi alle lag et kamptilbud på sitt nivå. Styrets arbeid dette året har
dreid seg mye om hva man kan gjøre med denne utfordringen. Det har blitt satt i gang helt konkrete tiltak i denne sammenhengen.
Det er fortsatt et stort potensial for ytterligere vekst, og det er fortsatt flere kommuner som mangler innebandytilbud enn de som
faktisk har det i vår region. Å få etablert flere nye miljøer på nye steder blir viktig for ytterligere vekst i årene fremover. Det er viktig
med et godt samarbeid mellom klubber, utviklingskonsulent og styret for å kunne få til dette. Vi benytter samtidig anledningen til å gi
honnør til de som står på daglig for å skape et godt aktivitetstilbud for barn og unge i regionen vår.
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4.1 Organisasjon og ledelse
4.1.1 Styrets sammensetning i perioden
Styret i Midt-Norge Bandyregion har i sesongen 2017/18 bestått av følgende personer:
Leder: Espen Sjetne
Nestleder: Kristian Pettersen
Styremedlem: Ketil Solberg
Styremedlem: Solveig Thun
Styremedlem: John Petter Jensen
Styremedlem: Thor-Arne Eidem
Styremedlem: Gørild Mjønes
Vara: Siv-Helen Lund
4.1.2 Opplæring/utdanning
Det har i løpet av sist år vært arrangert trenerkurs og dommerkurs i regionen. Det har vært god deltakelse på begge. Dette er de to
kurstypene som det hovedsakelig er etterspørsel etter blant våre klubber.
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4.2 Dommere
4.2.1 Status dommersituasjon
Det var etterspurt større gjennomsiktighet i dommerkomiteens arbeid. Mange uttrykte også misnøye med responstiden fra DK. DK
fokuserte derfor tidlig på å oppnå en bedre informasjonsflyt overfor våre dommere. Nytt for denne sesongen var at vi sammen med
hver publisering av dommeroppsettet la fram en oppdatert kampoversikt til våre dommere. Der har de kunnet lese hvor mange
kamper de og alle andre har blitt tildelt for nevnte periode. De har også kunnet lese hvor mange kamper de har dømt totalt slik at de
selv har kunnet justere sin dommeraktivitet for å klare kvoten.
Sesongen startet med et krav om 20 dømte kamper for å telle som godkjent dommer i klubbens kvote og 40 kamper for å telle
dobbelt. Underveis i sesongen så vi i DK at dette dessverre var satt for høyt i forhold til hvor mange kamper vi faktisk kunne tilby
dommerne våre og vi anbefalte derfor at styret senket dette kravet med 20%. Styret fulgte anbefalingen vår på ordinær kvote, mens
kravet for å telle dobbelt forble uendret. Denne endringen har gjort at vi har klart å tildele samtlige dommere nok kamper til at de har
hatt mulighet til å oppfylle sin egen dommerkvote.
Mange dommere melder forfall til mange av sine kamper. Det er heldigvis en godt innarbeidet kultur til å selv finne erstattere til
oppdrag man ikke kan dømme i MNBR. Det største problemet DK har opplevd denne sesongen er de mange tilfellene vi har hatt
hvor dommere ikke har møtt til sine oppdrag av forskjellige årsaker. Dette er en trend som går utover både lagene som skal spille,
DK, dommerens klubb og dommeren selv. DK har derfor brukt mye tid og energi på å motvirke dette. Årsaken ble identifisert til å
være både forglemmelser og det faktum at dommeroppsettet fantes på 2 forskjellige nettsider og derfor krevde noe mer av våre
dommere for å holde seg oppdatert. DK hadde fra sesongstarten sett dette som et potensielt problem og gjort informasjonstiltak for
å forhindre dette i å bli et stort problem. Men da disse tiltakene ikke viste seg å være tilfredsstillende ble klubbene varslet via skriv
fra DK, informasjonen til dommerne ble tydeliggjort og dommerne ble bedt om å «signere» på at de hadde forstått at de måtte
sjekke oppsettet på begge nettsidene. Dette hadde heldigvis ønsket effekt og vi klarte å stoppe på 13 tilfeller av «Dommer ikke
møtt». 3 dommere ble strøket for resten av sesongen for denne grunn.
DK opplever ikke dommersituasjonen som like prekær som før. Årsakene til dette er flere: Antall kamper har blitt færre og mange
dommere har hatt ønske om å dømme flere kamper enn de får tildelt. I tillegg har flere dommere tatt steg oppover i systemet slik at
flere dommere har kunnet bidra på flere nivåer i seriesystemet vårt. Vi vil fortsette å utvikle dommere på samtlige nivåer innenfor
riktig balanse av nye utfordringer, læring og mestring. I dommerkomiteens budsjett for 2019 er det lagt opp til større fokus på
veiledninger, samlinger og kunnskapsbyggende tiltak enn før.
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Utfordringen for DK kan være å ha nok ressurspersoner på rett sted i systemet til å kunne gjennomføre dette som ønsket og
budsjettert.
MNBR ble denne sesongen representert på nasjonalt nivå gjennom to av våre dommerpar. Trogstad/Lindgren (Ålesund IBK) og
Sjetne/Alvestrand (Trondheim IBK) har dømt hhv eliteserie for menn og eliteserie for kvinner som høyeste nivå. Sistnevnte par
dømte også NM-finale i klassen G17 denne sesongen.
4.2.2 Dommerveiledning/observasjon/dommerkurs
Dommerkomiteen har fortsatt et stort fokus på utdanning og oppfølging. Dette vil fortsette med uforminsket styrke i tiden som
kommer.
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4.3 Arrangement
For alle resultater og tabeller vises det til våre nettsider

4.3.1 Minirunder
Det ble i 2018 arrangert 7 minirunder i vår region. Det er gledelig å se at antallet klubber som deltar i barneinnebandyen er
stigende.
4.3.2 Seriespill
Antall lag i det ordinære seriespillet er stabilt. Det arbeides stadig med tiltak for at man i enda større grad evner å beholde
flest mulig i overgangen mellom barneinnebandyen og ungdomsinnebandyen og videre oppover til seniorinnebandyen.
4.3.3 Lavterskelaktiviteter
Regionens lavterskelaktiviteter fortsetter å utvikle seg. Løkkebandyen, Trønderserien og Sunday League har etablert seg
som gode tilbud for voksne som kun ønsker å spille innebandy for moro skyld. Aktiviteten har stabilisert seg på rundt 40 lag.
Lavterskelaktiviteten er primært Trondheimsbasert, men bør ha et stort potensiale også utenfor storbyen i Midt-Norge. Det er
Trondheim IBK som er ansvarlig for dette tilbudet.
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4.4 Utviklingstiltak
4.4.1 Antall utviklingstiltak?
Trøndelag
Skolebesøk: 22, 514 deltakere.
Klubbtreninger: 9, 114 deltakere.
Nybegynnerkurs: 1, 64 deltakere.
SLU-møter: 3, 15 deltakere.
Møre og Romsdal
Skolebesøk: 4, 112 deltakere.
Klubbtreninger: 7, 72 deltakere.
Idrettsskolebesøk: 3, 98 deltakere.
Klubbkvelder: 4, 27 deltakere
4.4.2 Hvilke tiltak er prioritert?
Trøndelag
I nye miljøer er skolebesøk og nybegynnerkurs prioriterte rekrutteringstiltak. Andre tiltak som har gjennomførts med hensikt å
skape rekruttering på sikt er klubbtreninger (f.eks. i all-idrettsopplegg). En målvaktsskole for unge målvakter er etablert –
MNBR Goalie School.
Møre og Romsdal
Bygge opp nye miljøer. 3 nye medlemsklubber på Sunnmøre i 2018.
4.4.3 Hvilke aldersgrupper?
Trøndelag
6-12 år prioritert når det gjelder skolebesøk. Ungdomstiltak har også blitt gjennomført (Salming Girl Power Challenge, MNBR
Goalie School) i Trondheimsområdet.
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Møre og Romsdal
På Sunnmøre har fokus ligget på å bygge opp minirundeklassene. I tillegg jobbes det med utvikling av eksisterende
seniormiljøer for å kunne skape miljøer som er klare og forberedt på å bygge opp aldersbestemte lag i sine miljøer.
4.4.4 Hvilke områder?
Trøndelag
Selbu, Malvik og Trondheim.
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal, med Sunnmøre som hovedområde.
4.4.5 Beskriv kort hvilke resultat de ulike tiltakene har gitt:
Trøndelag
Etablert nytt miljø i Selbu og på Flatåsen i Trondheim som nå trener regelmessig. MNBR Goalie School har etter nyttår
gjennomført 2 treninger – åpne for ungdommer i grønn og blå serie – dette har blitt meget godt mottatt.
Møre og Romsdal
Flere nye miljøer og stor utvikling i antall medlemmer i klubbene. Total vekst i 2018 for klubbene i Møre og Romsdal var på
nesten 47%.
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4.5 Anlegg
4.5.1 Status anlegg
Generelt er det et behov for mer treningstid og flere anlegg for våre idretter. Landhockeyen har fortsatt ikke har noe fullgodt
anlegg å utøve sin aktivitet på. Innebandyen er avhengige av at offentlig myndigheter på egen hånd eller i samarbeid med
idrettslagene bygger flere idrettshaller, og at man sammen gjør disse så rimelige som mulig å benytte.
4.5.2 Nye/planlagte anlegg i regionen
Det planlegges en rekke nye haller i regionens kommuner de kommende årene. Spesielt i Trondheim ser situasjonen lys ut
med tanke på realisering av nye prosjekter. Også i Melhus er det planlagt idrettshaller i kommunal regi som kan være
interessante for innebandyen.
4.5.3 Fordeling av halltid/ fordelingsprosesser
Det er store ulikheter fra kommune til kommune når det kommer til fordeling av anleggstid. Det vi ser er at i desto større grad
særkretsene deltar i arbeidet desto mer rettferdig og ryddig foregår selve fordelingsprosessen. Dessverre er det slik at i
kommuner hvor innebandy ikke er en veletablert idrett er det vanskelig å komme inn i anleggene.
4.5.4 Politisk påvirkning/ansvar. Idrettspolitiske verv
Det er viktig at våre idrettslag oppfordrer sine medlemmer til å engasjere seg idrettspolitisk. Det er også viktig at
idrettslagenes ledere har en god og tett dialog med kommune og idrettsråd. Dette vil gjøre det enklere å få frem våre behov
for bedrede rammebetingelser.
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4.6 Trener
4.6.1 Trenersituasjonen
Generelt er behovet for trenere - og spesielt utdannede trenere - større enn tilgangen, i de fleste klubber. Det er ikke uvanlig
at de trenere som er aktive har flere lag som de trener i sine respektive klubber, noe som før til stor belastning på enkelte
ressurspersoner. Dette medfører både at det blir vanskelig å gjennomføre trenervervene med den kvalitet man egentlig
ønsker (tiden og energien strekker ikke til) og det gjør også at mange prioriterer bort utdanning.
Akkurat som i 2017, hadde regionen i år en ambisjon om å gjennomføre flere VIB-kurs for å hjelpe klubbene med å rekruttere
nye trenere, men til tross for at klubbene ble oppfordret til å melde inn ønsker, var det bare 2 tilfeller der klubber ba om hjelp
til dette. MNBR prøvde også å arrangere et åpent VIB-kurs, men det blev ikke nok påmeldte for å gjennomføre.
Det ser ut til at også «lavterskelkurs» med en omfatning på 4 timer (som VIB, målvaktstrenerkurs o.l.) er for krevende for
mange. Det ble derfor testet ut å arrangere en 2-timers work-shop med fokus på treningsplanlegging. Dette ble oppskattet av
de 5 deltakerne og kan være et bra konsept å fortsette med. Andre temaer (styrearbeid, årshjul) og kortere praksisøkter vil
trolig bli godt mottatt.
Det er imidlertid gledelig å se at Trener 1 Innebandy igjen ble gjennomført med god deltagelse og dyktige lokale instruktører.
Tradisjonen med kurs i Byneshallen i starten av januar ser ut til å ha satt seg.
4.6.2 Trenerkurs
VIB: 2, 15 deltakere
Trener 1: 14 deltakere
Trener 2: 1 deltaker fra MNBR (Høgskolen i Innlandet)
Trener 3: 1 deltaker fra MNBR (Høgskolen i Innlandet)
4.6.3 Treneroppfølging
Ingen treneroppfølging ble gjennomført i 2018.
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4.7 Måltall
Medlemsutvikling 6-12 år

Medlemsutvikling 13-19 år
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5. Regnskap 2018
Midt-Norge Bandyregion
Årsregnskap 2018
Buds. 2018
1.

Beholdning ved 01.01.18

kr

958 592

kr

555 966

Inntekter
2.

3.

4.

5.

Tilskudd

175 000

3441 Andre tilskudd

kr

286 684

150 000

3442 Tilskudd øremerkede

kr

269 282

25 000

3450 VO-tilskudd

kr

-

3620 Leieinntekter etc.

kr

-

3941 Gebyr, flytting av kamp

kr

9 350

3942 Gebyr, for få dommere

kr

68 000

3944 Gebyr, ikke møtt

kr

2 000

3945 Gebyr, klage på kamp

kr

-

3946 Andre gebyrer/bøter

kr

46 700

3910 Kursinntekter

kr

26 000

3920 Kontingent

kr

61 000

90 000

3970 Påmeldingsavgift, seriespill

kr

367 750

416 000

3973 Påmeldingsavgift, Trønderserien

kr

47 160

72 000

3974 Påmeldingsavgift, Løkkebandycup

kr

6 750

3975 Påmeldingsavgift, minirunde

kr

175 000

227 500

3976 Påmeldingsavgift, Løkkebandy

kr

292 270

270 000

3977 Inntektskonto, Møre og Romsdal

kr

69 615

3978 Påmeldingsavgift, Sunday League

kr

6 600

26 250

3979 Påmeldingsavgift, Weekend League

kr

19 800

25 200

Leieinntekter

Gebyr

Aktivitet

kr

-

kr

126 050

kr

1 106 745
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3980 Ekstralisenser, Løkkebandy/Trønderserien
6.

7.

8.

kr

34 800

Lotteri

kr

86 796

65 000

3960 Bingo

kr

86 796

3961 Spilleautomat

kr

-

1510 Fordringer

kr

-

3900 Annen driftsrelatert inntekt

kr

55 678

3 000

3998 Ordning, kjøregodtgjørelse dommere

kr

33 359

75 000

3999 Diverse inntekter

kr

38 073

8040 Renteinntekt, skattefri

kr

28

8040 Renteinntekt, skattefri

kr

7 002

8040 Renteinntekt, skattefri

kr

66

Diverse

65 000

kr

Sum post 2 - 7

134 206

86 050

8 000
50
kr

2 009 763

kr

532 006

1 500 200

Utgifter
8.

9.

Godtgjørelse
kr

407 308

465 000

5331 Godtgjørelse styre

kr

7 000

11 000

5510 Dommerutviklingsarbeid

kr

56 781

40 000

5540 Godtgjørelse andre

kr

30 700

6 000

5542 Kursutgifter

kr

30 216

35 000

kr

97 683

kr

-

Leie av lokaler / hall
6300 Leie lokaler

10.

kr

Vedlikehold utstyr
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr

11.

557 000

5000 Personalkostnader

Kontorutgifter
6800 Kontorrekvisita
6810 Data/EDB Kostnad

kr
kr
kr

-

6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende

kr

500

130 000
130 000

kr

-

kr

91 656

16 941
59 329

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende

97 683
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12.

13.

14.

15.

16.

6890 Annen kontorkostnad

kr

-

6900 Telefon

kr

14 886

7110 Bilgodtgjørelse, ikke oppgavepliktig

kr

-

10 000

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

kr

81 703

45 000

7141 Ordning, kjøregodtgjørelse dommere

kr

49 091

75 000

7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig

kr

880

8 500

7180 Overnattningskostnader

kr

12 433

20 000

7190 Annen kostnadsgodtgjørelse / Lønn

kr

863

7191 Bompengekostander

kr

9 169

16 000

7192 Parkeringskostnader

kr

2 219

5 000

Bil / Reise / Overnatting

25 000
kr

Representasjon

kr

156 357

24 632

179 500

25 000

7321 Annonser

kr

-

7350 Servering, representasjon o.l

kr

24 632

7421 Premier, medaljer, pokaler etc

kr

43 732

45 000

7422 Gaver

kr

1 010

1 500

7450 Tilskudd

kr

-

7455 Aktivitetsmidler

kr

6 650

7456 Rekrutteringsformål

kr

-

7457 Arrangementhonorar

kr

23 500

25 000

7510 Forsikring

kr

3 109

2 500

7730 Idrettsutstyr, rekvisita o.l

kr

53 759

7731 Forbruksutstyr, tekstiler etc

kr

4 120

7770 Påmeldingsgebyr, stevner, arrangementer o.l

kr

2 528

6710 Konsulenttjenester

kr

-

6711 Prosjekt, innebandycamp

kr

41 404

7790 Annen kostnad

kr

2 500

7791 Lisens Løkkebandy/Trønderserien

kr

209 351

7792 Utgiftskonto, Møre og Romsdal

kr

100 832

Premier, Gaver, Tilskudd

25 000
kr

Utstyr

Diverse

78 001

104 000

30 000

kr

60 407

0

kr

644 355

437 800
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7793 Lisens, Sunday League

kr

-

7794 Prosjekt, Løkkebandy

kr

130 600

7795 Prosjekt, Sunday League

kr

4 200

150 000
9 600

7796 Prosjekt, Weekend League

kr

-

7797 Prosjekt, Trønderserien

kr

48 500

48 000

7799 Utviklingspott

kr

105 709

100 000

8170 Annen finanskostnad

kr

1 260

8170 Annen finanskostnad

kr

-

8170 Annen finanskostnad

kr

-

1 000

19.

Sum post 9 - 18

kr

1 685 097

20.

Overskudd/underskudd

kr

324 666

21.

Beholdning ved 31.12.18

kr

1 283 258

Beholdning iflg banken

kr

1 283 258

Differanse

kr

-

22.

Avsetning

kr

252 561

23.

Utestående fordringer

kr

21 500

24.

Utestående gjeld

kr

-

25.

Resultat 2018

kr

72 105

26.

Sum omløpsmidler/total egenkapital 31.12.18

kr

1 030 697

1 498 300

1 900

Noter: 22. Avsetninger er 220.000,- i tilskudd fra Trondheim Kommune for innkjøp av bandyutstyr i 2019, mens det er satt av 32.561,- til
leie av lokale på Idrettens Hus for 4. kvartal 2018. 23. Utestående fordringer er manglende fakturering til klubbene for andel
reisegodtgjørelse dommere, høst 2018.
27.
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6. Forslag og saker
Forslag som krever 2/3-dels flertall

6.1 Endring av MNBR sin lov

Innkomne forslag

6.3 Tilskudd fra MNBR til gjennomføring av
minirunder
Forslagsstiller: Sjetne IL avd. Innebandy

Forslagsstiller: Midt-Norge Bandyregion

Styrets innstilling: Styret foreslår at årsmøtet vedtar
forslaget slik det foreligger.

Sjetne Innebandy ser det som både nyttig og givende å
arrangere minirunder. Antall lag som stilte på minirunder
vi arrangerte i mars var på over 70 lag. Økning av antall
lag krever mer av klubbene. Med så mange lag gikk Sjetne
også utover den kommunale halltiden, og vi må derfor
betale for leie av hall.

Forslag som krever alminnelig flertall

Vi mener at minrundetilskuddet fra MNBR bør økes til
2500,- pr. dag.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar
med fremtidige endringer i NIF's lovnorm for særkretser
og regioner.

6.2 Langtidsplan (se vedlegg)
Forslagsstiller: Midt-Norge Bandyregion
Langtidsplan for perioden 2019-2022 ligger vedlagt.
Denne skal revideres på hvert årsmøte i perioden. Vedlagt
er forslag til revidering for 2019.
Styrets innstilling: Styret foreslår at årsmøtet vedtar
forslaget slik det foreligger.

Styretes innstilling: Styret støtter ikke forslaget.
Regionen gir i dag 1500,- pr. dag til arrangører av
minirunder. Med dagens deltakerantall kan inntekt på
kiosksalg være i størrelsesorden 15.000,- per dag. Dette er
penger som går direkte til arrangerende klubb. I tillegg er
premier til hver enkelt deltaker dekket av regionen. Dette
har en årlig kostnad på ca 35.000,-. Sammenlignet med
andre regioner er minirundene i Midt-Norge blant de
sterkest subsidierte av egen region. I Oslo og Akershus er
det ikke noe arrangementshonorar til arrangerende klubb

og klubbene må selv kjøpe inn premier til eget
arrangement. Det har i flere år vært flere søkere til
minirunder enn antall tilgjengelige runder. Vi mener det er
et tegn på at dagens økonomiske betingelser er gode nok.

6.4 Tilskudd fra MNBR til lokal halleie

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget. Gratis leie
av idrettsanlegg er et idrettspolitisk anliggende. I hver
enkelt kommune må hvert enkelt idrettslag jobbe aktivt
opp mot sitt tilhørende idrettsråd for å gi best mulig vilkår
for utøvelse av idrettsaktivitet. I enkelte kommuner har
dette gitt gratis anleggsleie - i en del andre kommuner tas
det fortsatt leie.

Forslagsstiller: Sjetne IL avd. Innebandy
Sjetne Innebandy ønsker at arrangement i regi av kretsen
som klubbene gjennomfører helst skal foregå i deres
lokalmiljø/hjemmearena. Dette skaper engasjement i
lokalmiljøet og er mer motiverende for klubbarrangerer å
gjennomføre. Det er heller ingen tvil om at det blir mer
positivt å stille opp på dugnader når slike arrangement
legges i nærmiljøet.
Vi mener MNBR bør gi støtte til hallleie for klubber for
hallen ikke er fulleid av kommunen. Dette bør gjelde for
minirunder, weekend league, sluttspill e.l arrangement i
regi av kretsen.
Alternativ 1: Kretsen dekker halleien i sin helhet etter
regning
Alternativ 2: Kretsen dekker inntil 2500,- pr. arrangement
om leien overskrider denne sum

Enkelte idrettslag i vår region eier sin egen hall. Her er noe
halltid forbeholdt idrettslaget selv som de kan leie ut for å
øke idrettslagets inntjening dersom man skulle ønske det.
Resterende halltid leies av kommunen. I de tilfellene
forslaget skisserer ønsker man at man for deler av tiden
skal få betalt av kommunen, mens man i tiden man trenger
utover dette ønsker å ta betalt fra regionen. Dette i tillegg
til at idrettslaget får inntekter fra selve arrangementet
(kiosksalg, honorar etc). Styret mener det ikke blir riktig at
idrettslag skal kunne ta seg ekstra betalt fordi man benytter
idrettslagets hall. Dette vil bli en forskjellsbehandling
mellom de ulike idrettslagene - alt etter hvem som har
egen hall og hvem som benytter en offentlig hall. Videre
så kan leien variere betydelig fra hall til hall. I ytterste
konsekvens må regionen prioritere å legge arrangementer i
haller der det ikke er halleie.
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6.6 Opprettelse av sportslig utvalg Møre og
Romsdal
Forslagsstiller: Ålesund IBK
Det opprettes et sportslig utvalg for å ivareta regionens
aktivitet i Møre og Romsdal på en bedre måte enn hva
dagens organisering muliggjør. Ved opprettelse av et eget
sportslig utvalg vil klubbmiljøene oppleve at adm.
myndighet er nærmere aktiviteten og miljøene enn hva
tilfellet er i dag.
Formål - Sportslig utvalg
1. Representere og ivareta klubbenes interesser i sitt
område
2. Jobbe mot regionens definerte målsetninger om aktivitet
3. Bistå utviklingskonsulenten i å nå sine mål.
Organisasjon og plassering
- Sportslig utvalg rapporterer til regionsstyret og
administrasjonen der dette er hensiktsmessig.
- Utvalget er hørings- og rådgivende organ for Styret i
Midt-Norge Bandyregion.
- Utviklingskonsulenten i Møre og Romsdal vil fungere
som sekretær for utvalget.

Ansvar og myndighet
- Anbefale konkurranseaktivitetsformer
- Identifisere og rekvirere kompetansetiltak/kurs
- Identifisere og bistå med utviklings-, rekrutterings- og
aktivitetstiltak.
Arbeidet skal utføres i tråd med den til enhver tid
gjeldende strategiplan som finnes for Midt-Norge
Bandyregion, samt det mandat styret i Regionen gir
utvalget. Arbeidet skal utføres i tråd med NBFs
virksomhetsidé, visjon og verdier.
Opprettelsen faller inn under NIF sin lovnorm for
særkretser §19-2 f hvor myndigheten til å oppnevne utvalg
samt utarbeide mandat/instruks for disse er tillagt
særkretsens styre. Jmf §5-1 i samme lov beskrives det også
at ved oppnevning av et utvalg må sammensetningen
oppfylle lovverket til kjønnsmessig sammensetning.
Årsmøtet gir styret i MNBR myndighet til å utnevne
medlemmer til sportslig utvalg Møre og Romsdal ihht.
gjeldende bestemmelser.
Utvalgets arbeid fremlegges for årsmøtet i MNBR 2020.
Styrets innstilling: Styret støtter forslaget.
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7.

Fastsette kontingenter
Seriespill sesongen 2019/20
Herrer
1.div
2.div
3.div
Damer
1.div
2. div
Ungdomsseriene
Alle divisjoner
Kun deltakelse i vårserien

Sats
11000,10000,9500,11000,9500,5250,3500,-

Medlemskontingent pr. klubb: 2500,- (500,- i fratrekk ved årsmøteoppmøte). Rene el-innebandyklubber: 1250,
Minirunde: Pris pr. lag 500,- pr. runde
Weekend League: Pris pr. lag 600,- pr. runde
Mini League: Pris pr. lag 500,- pr. runde
Sunday League: Pris pr. lag 750,- pr. runde
For evt. seriespill i Møre og Romsdal og øvrige lavterskeltilbud som iverksettes, gis styret myndighet til å fastsette avgifter
og dommersatser i henhold til aktivitetsform og utgifter.
Dommersatser
Dommersatsene foreslås å være uforandret kommende sesong.
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8.

Budsjett 2019
Budsjett 2019 - MNBR

18001
18011
19001
22001
23001
25001
39001
40001
44001
44011
45001
47001
48001
48091
48092
76001
77001
78051
78081
90001
91001
92001

Løkkebandy
Trønderserien
Camp
Tilskudd
Aktivitetsfremmende tiltak
Utviklingspott MNBR
1. Sum styrke idrettens rolle i samfunnet
Dommere reisekostordning
Flyttegebyr
Serieavgifter
Premier
Dommergodtgjørelse
Arr.honorar
Minirundepåmelding
Weekend League
Sunday League
2. Sum ordinært aktivitetstilbud
Dommerutvikling
Dommerkurs
Trenerkurs
Velkommen til innebandy
3. Sum kompetanseutvikling
Regionsstyret
DK MNBR
VK
4. Sum regionsstyret og komiteer

B-2019
R-2019
kr 20 000,00
kr 5 000,00
kr 0,00
kr 230 000,00
kr -100 000,00
kr -100 000,00
kr 55 000,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 388 000,00
kr -10 000,00
kr -5 000,00
kr -23 000,00
kr 210 000,00
kr 25 200,00
kr 7 500,00
kr 592 700,00
kr -70 000,00
kr -2 500,00
kr 5 000,00
kr -5 000,00
kr -72 500,00
kr -13 000,00
kr -1 500,00
kr -1 000,00
kr -15 500,00

Saksdokumenter årsmøte 2019 – MNBR

25

95001
95002
95066
98001
98002
98003
98011
98021
98031
98099

Personal
Drift
Representasjon
5. Sum administrasjon og drift
Bøter, manglende oppmøte
Bøter, kampskjema
Bøter, manglende dommere
Finans
Bingo
Salgsinntekter
Kontingent
6. Sum andre inntekter

kr -600 000,00
kr -150 000,00
kr -100 000,00
kr -850 000,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 31 500,00
kr 80 000,00
kr 30 000,00
kr 78 000,00
kr 219 500,00

Prosjektresultat

kr -70 800,00

Beholdning 01.01.19

kr 1 030 697,00

Alle regioner er pålagt av overordnet org.ledd å gå over til prosjektregnskap fra og med i 2019. Dette medfører en endring i føring
av regnskap/budsjett jmf. med tidligere år.
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9. Valg
Innstilling til valg foreligger på årsmøtet
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X. Langtidsplan LTP
Langtidsplan, MNBR 2019-2022
Fokusområde

Delområde

2018/19

2019/20

2020/2021

2021/22

Minirunder og Weekend League

Arrangement

Trøndelag utenfor
Trondheim

2 miljøer utenfor
Trondheim arrangerer.

Øke deltakelsen fra klubber
utenfor Trondheim

Øke deltakelsen fra klubber
utenfor Trondheim

3 miljøer utenfor
Trondheim
arrangerer.

Deltakelse

Øke deltakelsen av jenter

Flere jentelag (fellesprosjekt)

Flere jentelag (fellesprosjekt)

Flere jentelag
(fellesprosjekt)

Nye banestørrelser

Utprøving og evaluering

Evaluering og beslutning

Videreføring av beslutning

Evaluering

Kampledelse

Tilby kamplederoppfølging på 2 runder

Tilby kampleder-oppfølging på
4 runder

Tilby kampleder-oppfølging på
4 runder

Tilby kamplederoppfølging på 4
tunder

Opprettholde
konkurransetilbudet

Videreutvikle
konkurransetilbudet

Senior

Robuste serier

Seriespill

Seriesystem som gir alle
voksne et reelt
konkurransetilbud på sitt
nivå

Opprettholde
konkurransetilbudet

Ungdomsaktivitet
Nivåinndelt seriespill for
ungdom
Jenter

Evaluering seriesystem

Justering av seriesystem

Videreutvikle seriesystem

Egen jenteserie

Egen jenteserie
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Drift
Klubbmøter

Videreføre klubbmøter

Videreføre klubbmøter

Videreføre klubbmøter

Videreføre
klubbmøter

Utvikling

Samarbeid
med klubber

Sportslig leder-forum

Sportslig ledere i minst 12
klubber

Sportslig ledere i minst 15
klubber

Sportslig ledere i alle klubber
som deltar i aktivitet

Sportslig ledere i
alle klubber som
deltar i aktivitet

Trenere

Forum for trenerutvikling
etableres

Tilbud om tiltak for
trenerutvikling

Tilbud om tiltak for
trenerutvikling

Tilbud om tiltak for
trenerutvikling

Kurs og utdanning

Workshop trenere

Workshops trenere/klubb

Workshops trenere/klubb

Nye miljøer
Møre og Romsdal

Trøndelag

Rekruttering

Fokusere på nye miljøer i
nærhet til eksisterende
miljø

Ønskelig at området etableres
som egen region

Etablert 3 nye miljøer

Opprettholde antall
miljøer

Fokusere på nye miljøer i
nærhet til eksisterende miljø

Forslag til tiltak på bakgrunn av
evaluering

Iverksette tiltak på
bakgrunn av
evaluering

Spillere
Barn og unge

Jenter

Øke antall lag i
ungdomsseriene med 5
lag

Kartlegge frafall i aldersgruppa Iverksette tiltak på bakgrunn av
12-19 år
kartlegging
Felles rekrutteringsprosjekt
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Voksne

Flere kvinnelige lagledere/ Ha et voksentilbud for alle som
tillitsvalgte
ønsker starte med innebandy

Opprettholde voksentilbudet

Videreutvikle
voksentilbudet

Utviklet digital idebank for
spillere og trenere

Videreutvikle
idebank for spillere
og trenere

Eksisterende miljøer

Utvikling

Fokus på klubbutvikling
gjennom ulike tilbud om
tiltak

Fokus på klubbutvikling
gjennom ulike tilbud om tiltak

Rekruttering/ utvikling
Utvikling

Øke dommeranseelsen

Øke dommeranseelsen

Alle dommere får veiledning på
sitt nivå

Mengdetrening

Ha en klar strategi på
hvilke arenaer dommerne
skal få sin mengdetrening

Dommerne får tilstrekkelig
mengdetrening på riktig arena

Dommerne får tilstrekkelig
mengdetrening på riktig arena

Dommere

Frafall
Beholde dommere/
oppfølging

50 % av de som tar
50 % av de som tar
Dommerkontakt i over 50
dommerkurs skal ha 20 kamper dommerkurs skal ha 20 kamper
% av klubbene
påfølgende sesong
påfølgende sesong

Dommerkomité

Utforme en utviklingsplan
Knytte til seg 2 ressurspersoner Knytte til seg 2 ressurspersoner
for
som kan bidra til oppfølging
som kan bidra til oppfølging
dommerutviklingsarbeidet
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Økonomi

Overføringer NBF

Regionen har en sunn
økonomi som sikrer
ytterligere drift og
utvikling

Regionen har en sunn økonomi Regionen har en sunn økonomi
som sikrer ytterligere drift og
som sikrer ytterligere drift og
utvikling
utvikling

Regionen har en
sunn økonomi som
sikrer ytterligere
drift og utvikling

Administrasjon
Vurdere om adm. ressurser samsvarer
med de oppgaver regionen skal ivareta

Adm.ressurser

Organisasjon
Eksterne relasjoner
Økt tilstedeværelse i ulike
fora

Synliggjøre
aktivitetstilbudet på nytt
nettsted

Samarbeid med andre
idretter/institusjoner

Vurdere mulige
samarbeidsformer med
andre idretter og
institusjoner

Utarbeide en
Utarbeide en
medie/kommunikasjonsstrategi medie/kommunikasjonsstrategi
Vurdere mulige
samarbeidsformer med andre
idretter og institusjoner

Rød tekst: Ikke oppnådd, Grønn tekst: Oppnådd

Saksdokumenter årsmøte 2019 – MNBR

31

