NORGES BANDYFORBUND
BANDY • INNEBANDY • HOCKEY

Trondheim, 060918

Referat styremøte 5. september
Ingvald Ystgaards vei 3a, Idrettens Hus. Klokka 1800
Oppmøte: Espen, John, Kristian, Solveig, Siv, Ketil, Thor-Arne og Åsmund (adm.)
Sak
Info
Forslag til vedtak
08-1819 Godkjenning sist
Vedtak:
møtereferat
Sist møtereferat godkjennes
09-1819 Adm.info
Vedtak:
Ny WEBSIDE
Kun informasjonssaker
Økonomi
Status aktivitet
Status retningslinjer
for spilleroverganger
10-1819 Dommersituasjonen
Vedtak:
Status DK
En dommer må dømme minst 20 kamper for å bli
Dommere og
godkjent som aktiv dommer. En dommer som kun er
dommeroppdrag
autorisert til å dømme et begrenset antall aldersbestemte
Krav til klubbenes
serier vil kunne bli godkjent som aktiv dommer ved et
dommere
lavere kampantall. Disse tilfellene vil vurderes
individuelt og det må kunne dokumenteres at dommeren
aktivt har forsøkt å skaffe seg flere dommeroppdrag.
En dommer som fullfører dommerkurs inneværende
sesong må dømme minst 10 kamper for å bli godkjent
som aktiv dommer. Bot pr. manglende dommer settes til
5000,-. Øvrige forutsetninger settes som sist sesong, og
skriv sendes ut til klubbene.

11-1819

12-1819

13-1819

Klubbmøter
Fastsette dato for klubbmøte,
og delegere ansvaret for
gjennomføring av dette
Fordeling
minirunder/WL/ML
Sesongen 2018/19
LTP
Sak satt opp på nytt fra
styremøtet 12. juni grunnet
lavt oppmøte.

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

Ved dommermangel i løpet av sesongen vil kutt i antall
seniorkamper vurderes fortløpende.
Vedtak:
Det innføres halvårlige klubbmøter i september og
januar. Første møte avholdes 20. september.
Vedtak:
Minirundene tildeles arrangør som foreslått i
saksdokumentene
Vedtak:
Styret fordeler de ulike ansvarsområdene mellom seg og
det vedtas hvordan styret skal arbeide videre med denne.
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Gjennomgang og fordeling av
ansvarsområder i
Langtidsplanen.
Konkretisere hva som bør
jobbes med.

Samarbeid med klubber: Ketil
Organisasjon: Kristian
Dommere: Espen
Seriespill: John
Rekruttering: Solveig og Gørild (?).
Arrangement: Thor Arne ønsker ikke å ha hovedansvaret for et
område.

14-1819

Evt.
Søknad disp. Tiller IBK

Arbeidsoppgaven til den som står med et ansvarsområde
er å fremme saker til styremøtene og være oppdatert på
status måloppnåelse.
Vedtak:
Disp. fra Tiller IBK innvilges

Møtedatoer

Onsdag 24. oktober
Onsdag 5. desember

Søknad «miljølag» Sjetne

Søknad om «miljølag» avslått

Ekstra saksdokumenter:
Sak
Informasjon
10-1819 Dommersituasjonen
Status DK
I løpet av sommeren har valgt leder av DK ytret ønske om å fratre med umiddelbar
virkning. Han har ikke motivasjon for å fortsette i et verv han ikke finner givende. Tre år
med utelukkende negative opplevelser og tilbakemeldinger gjør at motivasjonen for å
fortsette ikke er tilstede. Han savner også et engasjement omkring dommersituasjonen.
Mange mener og synser mye om dommerne i forbindelse med kamper, men å faktisk bidra
er det nesten ingen som ønsker.
Det foreslås at vara rykker opp som ordinært medlem og at DK selv konstituerer seg selv i
sitt arbeid frem mot neste årsmøte.
Dommere og dommeroppdrag
39 dommere har registrert seg innen fristen. I overkant av 20 av disse anses som
kvalifiserte til å dømme seniorinnebandy. Tallet er lavt i forhold til estimert kampmengde.
Siden sist sesong har to dommere med et høyt kampantall flyttet, mens enkelte andre har
signalisert en nedtrapping. Det betyr at disse kampene må fordeles på andre i større grad.
Pr. dags dato har ikke regionen tilstrekkelig med ressurser (menneskelige) til å ivareta
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dagens dommere, eller å følge opp evt. nyere dommere. Det må vurderes om vi i det hele
tatt kan avholde et dommerkurs kommende sesong.
Krav til klubbenes dommere
Kravet til antallet kamper må opp. Med et estimert kampantall på ca. 900 vil det være
behov for 1800 dommeroppdrag.
Antallet kamper pr. dommer må økes betydelig for at man skal kunne opprettholde antallet
seriekamper på planlagt nivå.
DK ønsker derfor å sette krav til antallet dømte kamper pr. dommer til 30 for å bli
godkjent som en aktiv dommer. Jmf. årsmøtevedtak vil man telle som dobbelt på en
klubbs kvote ved 60 kamper. Det må vurderes om krav til nyutdannede dommere og
dommere som kun kan dømme opp til et visst nivå bør være noe lavere. Det blir en
krevende sesong på dommersiden, og det bør synes i de kravene som settes.

11-1819

Hvorvidt dette er tilstrekkelig – og den beste måten - å møte dommerutfordringene på
kommende sesong må styret ta stilling til. Styreleder vil legge frem tilbakemeldinger fra
klubbene på innstillingen.
Klubbmøter – sak fra styremøte juni 2018
Årsmøtet 2018 kan tolkes dithen at klubbene har behov for bedre informasjon omkring
mange saker. Det arrangeres halvårlige møter for klubber med lag i ungdomsseriene. Det
foreslås nå å arrangere egne møter for alle klubber hvor andre ting enn utelukkende
ungdomsseriene er tema.
Ting som naturlig kan tas opp på disse møtene er:
Informasjon om viktige datoer, hendelser, kurs osv.
Informasjon om styrets arbeid. Først og fremst sett opp mot langtidsplanen.
Spørsmål knyttet til aktiviteten
Åpne for innspill og ha en åpen diskusjon med klubbene. La dette bli arenaen der
de eventuelt kan komme med tilbakemeldingene sine i stedet for at årsmøtene blir
som de ofte blir. Så kan vi på årsmøtene henvise til at dette er en sak som kan tas
på et klubbmøte/medlemsmøte.
Sende ut referat fra møtene til alle klubber

12-1819

Styret må ved et vedtak om dette forplikte seg til gjennomføring av disse møtene. Det
krever mer enn at bare styreleder og administrasjonen skal invitere, sette agenda og
gjennomføre møtet. Minst tre styremedlemmer bør være til stede på et slikt møte.
Foreslått dato: Torsdag 20. september, klokka 18:00
Tildeling minirunder/WL/ML
Søknadsfristen var 27. august og arrangementene som til dels gjøres på bakgrunn av
innkommende søknader
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Tildeling, minirunder
3-4. nov Rostenhallen: Sjetne IL
24-25. nov Klæbuhallen: Klæbu IBK
8-9. des Ladehallen: SK Trygg/Lade
19-20 jan Munkvollhallen: Nyborg IL
9-10. feb Lånkehallen: Lånke IL
16-17. mars Sjetnehallen: Sjetne IL
6-7. apr Rosenborghallen: SK Freidig

13-1819

Tildeling WL/ML
21.10 Byåsen vgs: Nyborg IL
11.11 Klæbuhallen: Klæbu IBK
15.12 Ladehallen: SK Trygg/Lade
12.1 Rosenborghallen: SK Freidig
3.2 Byåsen vgs: Nyborg IL
2.3 Åsveihallen: Ingen søkere
30.3 Rosenborghallen: Nidelv IL
Langtidsplan – «ansvarsområder»
Sist sesong var fordelingen av de ulike områdene som følger:
Samarbeid med klubber: Ketil
Organisasjon: KP
Seriespill: John
Rekruttering: Solveig og Gørild
Arrangement: Nils-Martin
Dommere: Espen

14-1819

Hvordan ønsker styret å fordele disse nå? Og hvordan ønsker styret at arbeidet med
langtidsplanen skal være?
Søknad om disp. fra Tiller IBK
Tiller Tinkerbells IBK søker med dette om å bruke følgende spillere i Weekend
League sesongen 2018/19:
Sigurd Tømmerdal f 02.05.2005
Lukas Moe f 13.05.2005
Markus Kvam f 19.05.2005
Samuel Fagerheim Johansen f 1204.2005
Odin Alexander Kreutzer Forseth f 25.08.2005
Bakgrunn
1) Overnevnte spillere er klubbens eneste gutter i alderssegmentet for
aldersbestemt seriespill. I tillegg har klubben like mange gutter født 2006. Til
sammen er det vår oppfatning at det totale antallet spillere er for lite til å kunne
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melde på et lag i seriespill. I Weekend League er det mulig å delta med færre
spillere i tillegg som man kun melder seg på for en kampdag om gangen.
2) Erfaringen fra minirunder og Weekend League viser at dette er en sportslig
svak gruppe. De trives i dag godt med innebandy, men som klubb frykter vi at
aldersbestemt seriespill med lengre kamper, større baner og til dels tøffere
motstand vil bli en lite motiverende opplevelse som også vil gå ut over også 2006kullet.
Det kan også legges til at vi håper å kunne melde på et jentelag i seriespill. Vi
ønsker å nå etablere dette som et rent jentelag av hensyn til rekruttering og de
deltagende jentene. I tillegg er symboleffekten av å ha et rent jentelag viktig med
tanke på satsing mot flere jenter i trøndersk innebandy.
Vennligst bekreft mottak av søknaden og om mulig gi et anslag på når vi kan
forvente svar.
På vegne av Tiller Tinkerbells IBK
Marius R Aurstad
Anmerkninger fra adm:
Vi forslår at styret innvilger søknaden fra Tiller IBK. Dette med bakgrunn i at søknaden
viser at en innvilgelse kan bidra til en opprettholdelse av aktivitet på flere nivåer, samtidig
som NBF Utviklingskonsulenten ikke tror dette vil ødelegge opplevelsen av deltakelse på
WL for andre lag. Det foreslås av det anføres innvilgelsen at den trekkes tilbake på kort
varsel dersom det viser seg at spillerne helt tydelig hører hjemme på et høyere
ferdighetsnivå enn underårige spillere.
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