NORGES BANDYFORBUND
BANDY • INNEBANDY • HOCKEY

Trondheim, 260619

Referat styremøte 25. juni
Ingvald Ystgaards vei 3a, Idrettens Hus. Kl. 18:00
Oppmøte: Øystein, Marius, Nina og Thor-Arne. Sandra og Åsmund (adm.)
Ekstra
Sak
Info
Vedtak
saksdokumenter
01-1920 Godkjenning forrige
Vedtak:
møtereferat
Forrige møtereferat godkjennes
02-1920 Adm.info
Vedtak:
Presentasjon
Kun informasjonssaker
Utviklingsavd.
Ja (egen presentasjon
i møtet)
Økonomistatus
Seksjonsårsmøte
Aktivitet 2019/20
03-1920 Årsmøte 2019
Vedtak:
Gjennomgang av protokollen
Ja (protokoll i eget Vedtakene fra årsmøtet
vedlegg)
fra årsmøtet
implementeres i det videre
arbeidet
04-1920 Langtidsplan
Vedtak:
Gjennomgang av LTP og en
Styret foretar en endelig
vurdering av hvordan arbeidet
vurdering på neste styremøte om
med planen legges opp
hvordan man skal arbeide med
Ja (LTP i eget
LTP, inkludert hva styret vil
vedlegg)
prioritere og hvordan ulike
ansvarsområder fordeles. Det er
også behov for å konkretisere
LTP i det videre arbeidet
05-1920 Aktivitetsfremmende tiltak
Vedtak:
Gjennomgang av forrige
Det sendes ut et utfyllende skriv
styrets vedtak om
til klubbene om ordningen før
aktivitetsfremmende tiltak
juli 2019. Her opplyses det også
Ja (bakgrunn og
om søknadsprosedyrer.
utkast til
retningslinjer)
Søknadene sendes til
utviklingskonsulenten før
endelig beslutning om
bevilgning fattes av styret
06-1920 Møteplan
Vedtak:
Ja (forslag til
Styret vedtok møteplan for det
aktuelle datoer)
neste halvåret ihht. sakspapirene
07-129 Eventuelt
Ingen punkter
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NORGES BANDYFORBUND
BANDY • INNEBANDY • HOCKEY

Ekstra saksdokumenter:
Sak
Informasjon
05-1920 Styret vedtok i april 2019 å sette av midler hentet fra tidligere års overskudd. Potten som disse
midlene da utgjør settes av for at klubbene skal kunne søke om tilskudd til tiltak som bidrar til økt
aktivitet jmf. NBF sitt hovedmål om flere medlemmer. En kort informasjon ble utsendt klubbene
3. mai 2019. Dette er vedlagt.
Styret må nå foreta en vurdering for hvilken øvrig informasjon som skal kommuniseres. Videre
må man også ta stillingsfrist til søknadsfrist, ønsket innhold i søknaden og hvordan søknadene
skal vurderes.

06-1920

Denne informasjonen bør sendes ut snarest mulig, og gi klubbene tydelig informasjon om når
man kan forvente svar på innsendte søknader.
Forslag møtedatoer høst 2019:
Dag: Torsdag
Tidspunkt: 18:00
Sted: Idrettens hus
22. august
3. oktober
14. november
12. desember
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