Protokoll
Årsmøte 2018
Midt-Norge Bandyregion
Idrettens Hus, tirsdag 29. mai 2018, klokka 18:00

Norges Bandyforbund hilser til årsmøtet
Monica Birdal, styremedlem i Norges bandyforbund, hilste til årsmøtet. Hun informerte om hvilke utfordringer NBF ser at vårt
forbund står ovenfor den kommende tiden. I tillegg informerte hun om relevante saker fra det nylig avholdte Idrettstinget før hun
avsluttet med å ønske alle et godt årsmøte.

1. Godkjenne de fremmøtte representantene
Årsmøte forsamlingen talte 21 representanter. I tillegg deltok 7 personer uten stemmerett/forslagsrett. Etter møtestart tilkom
ytterligere 2 personer uten stemmerett.2 representanter uten fullmaktsskjema hadde møtt opp. Disse ble enstemmig godkjent som
representanter av årsmøtet.
Vedtak: Alle de fremmøtte representantene ble godkjent.

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Vedtak: Enstemmig godkjent.

3. Velge dirigent, referent, samt underskrifter av protokoll
3.1
Velge dirigent
Vedtak: Robert Olsvik, enstemmig vedtatt

3.2 Velge referent
Vedtak: Tomas Trogstad, enstemmig vedtatt

3.3 Velge to representanter til å signere protokollen
Vedtak: Audun Johansen og Arvid Johnsen, enstemmig vedtatt

4. Styrets beretning
Følgende hadde ordet i saken: Espen Sjetne, Sigurd Harby, Clara Rusch, Åsmund Sjøberg, Kristine Ræder, kristian Pettersen,
Gørild Mjønes, Amalia Lisiecka og Hanne Sæther.
Vedtak: Beretningen for 2018 godkjent. Enstemmig

5. Regnskap 2018
Styrets innstilling: Styret foreslår at årsmøtet vedtar forslaget slik det foreligger.
Følgende hadde ordet i saken: Kristine Ræder, Hanne Sæther, Kristian Pettersen Espen Sjetne og Åsmund Sjøberg.
Vedtak: Regnskap 2018 godkjent. Enstemmig.
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6. Forslag og saker
Forslag som krever 2/3-dels flertall

Forslag som krever alminnelig flertall

6.2 Langtidsplan

6.1 Endring av MNBR sin lov

Forslagsstiller: Midt-Norge Bandyregion

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.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar
med fremtidige endringer i NIF's lovnorm for særkretser
og regioner.
Styrets innstilling: Styret foreslår at årsmøtet vedtar
forslaget slik det foreligger.
Følgende hadde ordet i saken: Espen Sjetne og Åsmund
Sjøberg
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling: Styret foreslår at årsmøtet vedtar
forslaget slik det foreligger.
Følgende hadde ordet i saken: Espen Sjetne, Amalia
Liesecka, Kristian Pettersen, Kristine Ræder, Sigurd Harby,
Martin Denstedt og Gørild Mjønes.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
6.2 b Endringsforslag fra Sjetne IL
I Langtidsplanens punkt Seriespill endres målet til
«videreutvikle konkurransetilbudet» for sesongene 2019/20 og
2020/21.
Følgende hadde ordet i saken: Kristine Ræder, Espen
Sjetne, Solveig Thun, Åsmund Sjøberg og Amalia Liesecka
Vedtak: Vedtatt – mot 4 stemmer

6.3 Tilskudd fra MNBR til gjennomføring av
minirunder
Forslagsstiller: Sjetne IL avd. Innebandy
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.
Vi mener at minrundetilskuddet fra MNBR bør økes til
2500,- pr. dag.
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.
Vedtak: Vedtatt – mot 9 stemmer

6.4 Tilskudd fra MNBR til lokal halleie
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
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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.

Følgende hadde ordet i saken: Kristine Ræder, Espen
Sjetne, Arvid Johnsen, Tomas Trogstad, Kristian Pettersen og
Martin Denstedt.
Vedtak: Forslaget falt. Med 3 stemmer.

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.

Forslagsstiller: Ålesund IBK

6.5 Opprettelse av sportslig utvalg Møre og
Romsdal

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.
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- 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.

Utvalgets arbeid fremlegges for årsmøtet i MNBR 2020.
Styrets innstilling: Styret støtter forslaget.
Følgende hadde ordet i saken: Tomas Trogstad
Vedtak: Enstemmig vedtatt

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.
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7.

Fastsette kontingenter

Styrets innstilling: Styret foreslår at årsmøtet vedtar
forslaget slik det foreligger.
Følgende hadde ordet i saken: Audun Johansen, Espen
Sjetne og Kristine Ræder
Vedtak: Enstemmig vedtatt
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8. Budsjett 2018
Styrets innstilling: Styret foreslår at årsmøtet vedtar
budsjettforslaget slik det foreligger.
Følgende hadde ordet i saken: Espen Sjetne, Clara Rusch,
Kristine Ræder, Sigurd Harby, Kristine Pettersen, Monica
Birdal, Åsmund Sjøberg, Amalia Liesiecka, Thor-Arne Eidem
og Hanne Sæther.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

9. Valg

Valg
Valgkomiteens innstilling til nytt styre
Leder: Nina Helene Aas Røkkum, NTNUI Innebandy (2 år, ny)
Nestleder: Kristian Pettersen, Trondheim IBK
Medlem: Thor-Arne Eidem, Sjetne IL
Medlem: Gørild Mjønes, CSK
Medlem: Øystein Borgen, Klæbu IBK (2 år, ny)
Medlem: Marianne Steinsvik Kjos, SK Freidig (2 år, ny)
Medlem: Marius Malvik, SK Trygg/Lade (2 år, ny)
Vara: Siv-Helen Lund, Nyborg IL
*Personer som er oppført med gjennomstrekning er ikke på valg

Vedtak: Valgkomiteens forslag vedtatt. Enstemmig.
Dommerkomite
Leder: Paul Daniel Johansen, Trondheim IBK (2 år, ny som leder)
Medlem: Camilla Vågen, Klæbu IBK
Medlem: Frank Fillingsnes, Utleira IL (1 år, ny)
Vara: Markus Johansen, Sjetne IL (2 år, ny)
Motforslag av Sigurd Harby som fremmet eget kandidatur som medlem.

Vedtak: Sigurd Harby valgt med 19 stemmer – Frank Fillingsnes fikk 1 stemme. Øvrige valg vedtok valgkomiteens
innstilling. Enstemmig.

Revisor: Magnus Brørs, NTNUI Innebandy (1 år)
Revisor: Marian Førde, Klæbu IBK (1 år)
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Enstemmig.
Styrets innstilling til valgkomite 2020 (alle velges for 1 år)
Leder: Kamilla Mortensen, NTNUI Innebandy
Medlem: Espen Sjetne, Trondheim IBK
Medlem: Gisle Bakkeli, Sjetne IL
Vara: Ola Stai, Nyborg IL
Årsmøtet gir det nye styret myndighet til å utpeke representanter til årsmøter/ting i overordnet organisasjonsledd for kommende år.

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt. Enstemmig.
Følgende hadde ordet i saken: Martin Svarva, Hanne Sæther, Sigurd Harby, Paul Daniel Johansen, Kristine Ræder og Kristian
Pettersen
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10. Avslutning
Ordstyrer ble takket for vel gjennomført styring av årsmøtet.
Styret takket for oppmøtet og oppfordrer klubbene til å komme med forslag også i løpet av sesongen.
Espen Sjetne og Martin Denstedt ble takket for en mangeårig og god innsats som hhv. styreleder og utviklingskonsulent.
Midt-Norge Bandyregion ønsket alle en riktig god sommer og minnet spesielt om innebandyseksjonens årsmøte på Hell 16. juni.
Årsmøtet ble avsluttet klokka 20:52

Referent: Tomas Trogstad (sign.)
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Oppmøtte representanter
Oppmøtte representanter m/stemmerett
Navn
Espen Sjetne
Gørild Mjønes
Solveig Thun
Thor Arne Eidem
Kristian Pettersen
Yvonne Holden
Sigurd Harby
Bård Kvam
Jon Hallan
Arvid Johnsen
Tore Baadshaug
Clara Rusch
Sigrid Skarstad
Eivind Furdal
Audun Johansen
Frode Rødven
Kristine Ræder
Knut Helge Iversen
Hanne Sæther
Tom Bruvik
Anita Øren

Organisasjon
MNBR
MNBR
MNBR
MNBR
MNBR
SK Freidig
SK Freidig
SK Freidig
Klæbu IBK
Nidelv IL
Utleira IL
NTNUI
NTNUI
NTNUI
Nyborg IL
Ranheim IBK
Sjetne IL
Sjetne IL
Sjetne IL
Trondheim IBK
SK Trygg/Lade

Oppmøtte representanter u/stemmerett
Navn
Åsmund Sjøberg
Jim Løvås
Martin Denstedt
Sandra G Einertsen
Gunnar Olsen
Monica Birdal
Tomas Trogstad
Harriet Gjermstad
Martin Svarva
Øystein Borgen
Paul Daniel Johansen
Amalia Liesecka

Organisasjon
Adm MNBR
Adm MNBR
Adm MNBR
Adm MNBR
ADM NBF
NBF
Adm NBF
Utleira IL
Nyborg IL
Klæbu IBK
Trondheim IBK
NTNUI

------------------------------------------------------Desisor 1 (sign.)

-------------------------------------------------------Desisor 2 (sign.)

