NORGES BANDYFORBUND
BANDY • INNEBANDY • HOCKEY

Trondheim, 300119

Referat styremøte 30. januar
Ingvald Ystgaards vei 3a, Idrettens Hus. Klokka 1800
Oppmøte: Espen Sjetne, Siv-Helen Lund, Gørild Mjønes, Thor-Arne Eidem, Solveig Thun,
Ketil Solberg, Jon Jensen og Jim Løvås (adm.)
Sak
Info
Vedtak
26-1819 Godkjenning sist møtereferat Vedtak:
Sist møtereferat godkjent
27-1819 Adm.info
Vedtak:
Jim informerte
Kun informasjonssaker
Daglig ledersamling 89.1.19
NBF går over til nytt
regnskapsprogram. Vi
avventer å gå over til
NBF er oppe og går.
Rest. på 20 000,- av
prosjektmidler 2018
utbetales MNBR.
28-1819 Regnskap2018/Budsjett 2019 Vedtak:
Gjennomgang av siste
-Regnskapet ser bra ut og vi går en del over budsjett.
utkast til regnskap
2018.
-Dommerkomiteen kan få midler til å evt. arrangere
Arbeid med hvordan
kurs uten påmeldingsavgift. Deltakere kan få
overskudd evt. kan
dommerutstyr gratis.
brukes
-Overskudd kan øremerkes til rekruttering som f.eks
Innebandyskole i høst/vinterferie. Styret må
utarbeide retningslinjer.
29-1819

Status LTP

30-1819

Søknad om refusjon av
serieavgift – RØD serie

Web: http://www.mnbr.no
E-post: dagligleder@mnbr.no
Telefon: 958 66 711

Vedtak:
Kun informasjonssak
GM og ST har i samarbeid med Martin D laget en
spørreundersøkelse om frafall. Undersøkelsen vi bli
sendt ut til aktuelle personer etter at styret har tatt en
siste kvalitetskontroll. Adm. Sender mail til klubbene
som fremskaffer e-postadresser slik at adm. Kan
sende undersøkelsen til den enkelte.
Vedtak:
Styret innvilget følgende: Lagene: Sjetne 1, 2 og
Nyborg som deltok i RØD-serie høsten 2018, blir
tilbakebetalt 50% av påmeldingsavgiften for
sesongen 18/19.
Adresse: Midt-Norge Bandyregion
Ingvald Ystgaards vei 3a
Idrettens Hus
7047 Trondheim

NORGES BANDYFORBUND
BANDY • INNEBANDY • HOCKEY

31-1819

Søknad deltakelse på
minirunder- Sjetne IL 2006

32-1819

Evt.
-Hendelse i kamp blå serie

Vedtak:
Styret innvilget at Sjetne IL 2006 (ny oppstartet i
januar 19) kan delta på minirundene som gjenstår i
sesongen 18/19. Styret setter som forutsetning fir
dette at Sjetne 2006 deltar på Mini- /Weekend
League i tillegg til minirundene. Trener(e) på laget
har ett spesielt ansvar i å følge med på at
størrelse/fysikk på egne spillere ikke blir overlegen i
forhold til motstanderlagene i de aktuelle
turneringene.
Vedtak:
-Styret ønsker at det blir kartlagt og krevd at klubber
som bruker lagledere som ikke har
laglederkurs/trenerkurs, må pålegges å ta slik kurs!

-DL/Styreledersamling
16.2.19

-Siv Lund stiller for styret MNBR på samlingen da
styreleder har dømming på Østlandet denne dagen.

-Møtedatoer

-Styremøter: onsdag 6.3.19 kl. 1800, onsdag 24.4.19.
Årsmøtet tirsdag 28.5.19

Web: http://www.mnbr.no
E-post: dagligleder@mnbr.no
Telefon: 958 66 711

Adresse: Midt-Norge Bandyregion
Ingvald Ystgaards vei 3a
Idrettens Hus
7047 Trondheim

