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DAGSORDEN: 

 

1. Godkjenne fullmakter og at Årsmøtet er lovlig innkalt. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge sekretær(er). 

4. Velge to representanter til å undertegne Årsmøtets protokoll. 

5. Godkjenne den oppsatte saksliste. 

6. Behandle styrets beretning for den forløpte sesong. 

7. Behandle avdelingens regnskap som oversendes Regionstinget for 

godkjenning.         

8. Behandle innkomne forslag. Endringer i regionens lov og reglementer kan bare 

foretas på Regionstinget. 

9. Velge: 

A. Leder 

B. Nestleder. 

C. 1., 2., 3. styremedlem. 

D. 1., 2., 3. varamedlem. 

                        Styremedlemmene med varamedlemmer velges for 2 år av gangen, slik  

                        at leder, 2. og 3. styremedlem velges i like år, mens nestleder og                       

1. styremedlem velges i ulike år. 

E. Valgkomité. 

- Leder 

- 2 medlemmer 

F. Øvrige komitéer. 

G. Representant(er) til seksjonsårsmøtet.  

            Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges  

            samlet først og deretter varamedlemmene samlet. 

            Ved valgene skal det være kandidater/representanter fra begge kjønn. 

10. Fastsette avgifter for kommende sesong. 

11. Behandle langtidsplan (LTP) for kommende sesong. 

12. Vedta budsjett for kommende sesong. 

13. Avslutning. 

 

 

 

 

NB ! Vi minner om at fullmaktsskjemaer leveres før Årsmøtet starter ! 

 

 

Vi ønsker vel møte 23. og 24. Mai 2014.   

Oslo og Akershus Bandyregion, Innebandyavdelingen 

Styret      
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Sakenes behandling (REFERAT) av RAZ og JMI 

Åpning: 

 

Hilsen fra styretsleder Sigurd I. Solem: 

Ønsker alle velkommen til årsmøte. Gjennom sesongen 2013/14 har vi hatt en veldig fin 

vekst i OABR. Vi har stor pågang i minirunden og forventer fortsatt vekst. Vi spiller i 

dag i 21 haller, men utfordringen for vekst er å få flere idrettsflater for å dekke dette 

behovet. Solem poengterer at innebandyfamilien må stå samlet for å få gjennomslag for 

nye idrettshaller.  

Administrasjonen i OABR blir takket for innsatsen, deretter komiteer. Ellers vil 

styretsleder avslutte med å rette en stor takk til alle frivillige ute i vår region som gjør 

en massiv jobb for å få julene til å gå rundt.  

 

Hilsen fra Tove Johannessen, seksjonsstyret NBF: 

En hilsen fra seksjonsstyret i NBF. Hun kjenner igjen problemstillingen, likt for flere kretser. 

Tar opp jenteproblematikken. Seksjonsstyret har ikke hatt god nok dialog med særkretsene, 

for å samkjøre de utfordringene som en står ovenfor. Johannessen takker for invitasjonen og 

hilser fra hele seksjonsstyret. Ønsker OABR et riktig årsmøte! 

 

 

 

Sak nr. 1: Godkjenne fullmakter og at årsmøtet er lovlig innkalt 

 

Listen over fullmakter er kontrollert av kretsstyret og sekretariatet. 

Fagerstrand har ikke mottatt papirer for årsmøtet. 

 

Innstilling:   

Ok 

 

Listen over representanter godkjennes. 

 

Med stemmerett: 

 

1. Sigurd I. Solem                           Styret 

2. Hilde Langfjell        « 

3. Sturla Hagen        «  

4. Anne Gråbak        « 

5. Jan Nordli        « 

6. Helge Branting       « 

7. Heidi Ingebrigstli                         « 

8. Paolo Caroprese  Akerselva 

9. Lars Arnevig   Asker 
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10. Trym Otto Sjølie  Bygdø Monolitten 

11. Hege Westheim       « 

12. Marius Sommer       « 

13. Sverre Lund   Bækkelaget 

14. Ann-Kristin Ruud             « 

15. Trond Teisberg  Drøbak Frogn 

16. Kenneth Pettersen                         «        

17. Knut Hansen   Grei             

18. Jan Tore Hanssen  Hakadal 

19. Bjørn Olav Sundfær  Holmlia 

20. Jim Roland         « 

21. Åsa Katarina Johansson       « 

22. Monica Johansen    Lillestrøm IBK                                   

23. Hege Hagen   Lindøya 

24. Alexander Mo                         OSI  

25. Rune Johansen  Romsås 

26. Sissel Smeby         « 

27. Gry Johansen               « 

28. Ellen S. Due   Sagene 

29. Even Løberg         « 

30. Ingebjørg Skjelvik        « 

31. Henrik Bjørsell  Ski 

32. Ingrid Gosh   Sveiva                                  

33. Trond Ødegården         « 

34. Mats Myhre   Tunet 

35. Morten Lindem       « 

36. Gitte Bjerkelund       « 

37. Carl-Otto Evensen  Østensjø/Dverg 

          

 

Uten stemmerett, men med talerett i alle saker: 

 

38. Espen Johansen  Administrasjonen 

39. Rune A. Zouhar              « 

40. Jan M. Ingebrigtsli   « 

41. Andreas Hildremyr   « 

42. Vibeke Huus                       Bærums Verk og Hauger 

43. Terje Larsbråten                      Fagerstrand  

 

Komitémedlemmer, uten stemmerett men med talerett i komitéens saker: 

 

       

44. Ronny Myhrhaug                    Valgkomitéen 

 

Gjester: 

 

45. Erik Eriksson   Leder Hederskomitéen OABR-I 

46. Odd Arntzen   Leder av Oslo og Akershus Bandyregion 

47. Einar Røstgård  Leder av Buskerud Bandykrets 

48. Gunnar Olsen   Leder av Østfold Bandykrets 
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49. Tove Johannessen  Leder av NBF`s Innebandyseksjon 

Fredag 23. mai:  

38 stemmeberettigede, med talerett 8 - Totalt = 46  

 

Lørdag 24. mai:  

 33 stemmeberettigede, med talerett 6 - Totalt = 39  

 

 

 

Sak nr. 2: Valg av dirigent 

 

Innstilling: 

Styret foreslår Sverre Lund BSK 

 

Vedtak: 

Sverre Lund, BSK 

 

 

Sak nr. 3: Valg av sekretær(er) 

 

Innstilling: 

Rune Ali Zouhar og Jan Magnar Ingebrigtsli 

 

Vedtak: 

Rune Ali Zouhar og Jan Magnar Ingebrigtsli 

 

 

Sak nr. 4: Velge to representanter til å undertegne protokoll 

 

Innstilling: 

Carl-Otto Evensen, Østensjø/Dverg og Åsa Katarina Johansson, Holmlia SK 

 

Vedtak: 

Carl-Otto Evensen, Østensjø/Dverg og Åsa Katarina Johansson, Holmlia SK 

 

 

Sak nr. 5: Godkjenne den oppsatte sakslisten 

Vedtak: 

Ok. 
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Sak nr. 6: Behandling av styrets beretning for 2013-2014 

 

 

Styrets beretning:  

Rettelse på side 8. Jan Hagen representerer Østensjø/Dverg ellers Ok 

Domsutvalgets beretning: 

Ok 

 

Dommerkomiteen beretning:  

Ok  

Ungdoms og utviklingskomiteen beretning: 

Ok 

 

Organisasjon: 

Ok 

 

Verv i NBF/IFF: 

Ok 

 

Representasjon spillere: 

Ok 

 

Domssaker / kampstraffer: 

Ok 

 

Dommerkomiteens beretning: 

Ok 

 

Seriekomiteens beretning: 

Ok 

 

 

Sak nr. 7: Behandle avdelingens regnskap som oversendes Regionstinget for godkjenning 

 

Noterer oss at styret signerer på regnskapet som ligger vedlagt sakspapirene. 

Regnskapet tas til etterretning (Revisorberetning). Endelig regnskap fattes på regionens 

årsmøte i juni.  

 

Vedtak: 

Vedtatt 
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Sak nr. 8:Behandling av innkomne forslag. Endringer i regionens lov og reglementer kan bare 

foretas på Regionstinget 

 

 

Innkomne forslag 1 fra OABR - Innebandy: 

Minstealder for å bli dommer. 

Avdelingsstyret foreslår at 16 år (J16/G16) settes som laveste alder for å gjennomføre 

dommerkurs og starte som dommer (for sesongen 2014-2015 vil dette si at deltakeren må 

være født i 1998 eller tidligere). 

 

Begrunnelse:  

Ferdighetene hos de yngre spillerne blir stadig bedre og bedre – dermed blir også kravene til 

de yngre dommerne større.  

Altfor mange av de 14-15-åringene som går på dommerkurs gir faktisk uttrykk for at de er 

redde for å blåse i fløyta, og det er vi ikke tjent med. Vi må få dommere som er mer modne 

for denne viktige oppgaven. 

 

Vedtak  

Enstemmig vedtatt. 

 

Innkomne forslag 2 fra Romsås IL: 

Spilletiden til Old Girls utvides fra 2x15 minutter til 2x20 minutter pr. kamp. 

 

Dette forslaget har kommet fra våre spillere. Dette har vært diskutert med andre klubber, som 

ønsker det samme. 

 

Med hilsen Gry Johansen, Romsås IL 

 

Styrets innstilling: 

Forslaget sendes ut på høring til de klubbene, som melder på Old Girlslag sesongen 2014/15. 

Dette for at forslaget innebærer en radikal endring av gjennomføringen av serien. Serien har 

tidligere vært gjennomført som en aktivitetsserie, men forslaget vil medføre en omlegging til 

et ordinært seriespill. Dommerhonoraret vil foreslås øket fra kr. 250,- til kr. 300,- og 

serieavgiften fra kr. 3.800,- til 8.000,- (samme som laveste divisjon for kvinner). 

 

Vedtak: 

Romsås trekker forslaget.  
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Innkomne forslag 3 fra IK Akerselva: 

3 poeng for seier i serie og cupspill, 1 poeng for uavgjort og 0 for tap. 

 

Styrets innstilling: 

I samråd med Akerselva er dette kun en informasjonssak. Saken vil bli fremmet for NBF`s 

seksjonsårsmøte, i og med at forslaget gjelder en endring av NBF`s kampreglement § 10. 

 

 

 

Innkomne forslag 4 fra IK Akerselva: 

En klubb må være fullverdig medlem av OABR for å ha rett til å arrangere minirunder.  

 

Klubber som spiller i vår krets, men som egentlig er medlem av en annen krets skal få 

fortsette med dette, selv om det bryter med barneidrettsbestemmelsene.  

 

Vi tar eksempelet ALLE vil høre. Hvorfor skal en klubb som NOR92, som i dag ER Buskerud 

bandykrets. De jobber IKKE NOK for å få inn flere lag i denne kretsen så lenge de har like 

rettigheter som alle andre lag i Oslo/Akershus. De kan ikke ha representanter i vårt styre så de 

nyter kun godene. 

 

Eller sagt på en annenmåte. Alle klubber i Østfold har da også rett til å arrangere minirunder. 

 

Vi ER OSLO/AKERSHUS og det er VÅR KRETS som vi utvikler. De andre skal få lov til å 

utvikle SINE kretser. 

 

 

Styrets innstilling: 

Styret støtter ikke forslaget.  

Nor 92 IBK har vært en viktig del av utviklingen av aldersbestemt innebandy i vårt 

geografiske område, både på jente- og på guttesiden. Klubbens deltagelse har bidratt til å 

utvikle våre serier. Nor 92 har også vist seg som en dyktig arrangør av både senior- og 

aldersbestemte turneringer. 

Barneidrettsbestemmelsene omtaler, blant mye annet, noe om reisevei. Reiseveien i Oslogryta 

er nok godt innenfor her, muligens med unntak av den yngste årgangen i minirundene.        

 

Vedtak: 

6 for / 27 mot / 6 blanke 

Forslaget faller.  

 

 

 

 



 

8 

Innkomne forslag 5 fra Fagerstrand IF: 

Fagerstrand Idrettsforening Innebandy fremmer forslag om at årsmøtevedtaket fra 

2013 (sak 10 – dommerhonorar) forkastes og at statens satser for kilometergodtgjørelse  

gjeninnføres fra sesongstart 2015/2016.  

 

Bakgrunn  

Med bakgrunn i forrige sesongen var det ikke vanskelig å få dommere fra hele regionen til å  

dømme kamper i Bakkeløkka flerbrukshall. Denne sesongen har det ikke vært slik.  

Kampene har stort sett blitt dømt av klubbens dommer som har bopel på Nesodden.  

Det er en kjensgjerning at dommerne ikke har meldt seg til tjeneste i Bakkeløkka  

flerbrukshall denne sesongen og av den grunn har heller ikke regionskontoret klart  

oppgaven sin med å skaffe dommere til kampene som har blitt spilt i denne hallen. Kun en  

gang i begynnelsen av sesongen hadde en Oslo-dommer meldt seg til dømming i  

hallen. Hva kan så årsaken være til at dommere ikke ønsker å dømme på Nesodden?  

Dersom årsmøtevedtaket fra i fjor om å redusere kjøregodtgjørelsen til dommerne for  

sesongen 2013/2014 legges til grunn så er det sannsynlig at svaret ligger her. Det kan jo  

ikke være noen stor overraskelse at det har blitt slik. Nevnte vedtak om å sette ned  

kjøregodtgjørelsen fra 4,05 (Statens sats) til kr. 2,50 utgjør omtrent kr. 150,-mindre i  

kjøregodtgjørelse for strekningen t/r Oslo – Nesodden.  

En sekundæreffekt, og vel så viktig, er at selve dommergjerningen ute på banen lider.  

Fire øyne ser bedre enn to øyne og dømminga blir derfor dårligere. Dette bidrar til å bygge  

ned tilliten til dommerne og gjør det i tur enda vanskeligere å rekruttere nye dommere. Slik  

vil vi ikke ha det og vi antar at andre lag i regionen heller ikke ønsker en slik utvikling.  

 

Mulig løsning  

Hvilke økonomiske tiltak kan benyttes for å få dette til uten at det skal koste lagene mer i  

startkontigent?  

1. Dommeroppdragene deles inn i dommerområder i regionen med bakgrunn i  

dommernes bopelsadresse:  

 

           a. Dommere med adresse Follo dømmer primært kamper i hallene i Follo samt  

               i hallene fram mot Bjølsenhallen.  

           b. Dommere med adresse Romerike dømmer primært kamper i hallene på  

               Romerike samt i hallene fram mot Bjølsenhallen.  

           c.  Dommere med adresse Asker & Bærum dømmer primært kamper i Asker  

                og Bærum samt i hallene fram mot Bjølsenhallen.  

           d. Dommere med adresse Oslo dømmer primært kamper i Oslo.  

       2. Det tilstrebes å unngå avvikling av singlekamper i hallene.  

       3. Sperrelister sendes inn for kun 2 måneder om gangen.  

       4. Høstens seminar legges til Ekeberg en kveld eller to.  
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Styrets innstilling: 

Styret støtter ikke forslaget.  

Det er ikke flere utfordringer knyttet til å skaffe dommere til Bakkeløkka enn det er til Nes, 

Gjerdrum, Jessheim, Heggedal eller noen av de andre hallene som ligger i utkantene av vår 

region.  

 

Årsaken til at en og samme dommer har dømt omtrent samtlige kamper i Bakkeløkka denne 

sesongen, er at vedkommende selv ba om å få alle sine kamper i denne hallen. Det ønsket har 

blitt innfridd. Hvis vi ser bort fra våre yngste dommere, som av helt åpenbare grunner ikke 

kan reise for langt for å dømme, så er det helt unntaksvis at dommere nekter å dømme på 

grunn av reiseavstand.  

 

En helt åpenbar konsekvens av å øke kjøregodtgjørelsen vil være økte utgifter. Dette ble 

belyst ved fjorårets årsmøte. Holdes minirundelagene utenfor, må serieavgiftene opp med kr. 

700,- pr. lag i aktivitetsserier og ordinært seriespill. 

Det er mange klubber, som allerede har store problemer med å betale serieavgiften. 

Styret har som mål «å fryse» avgiftsnivået der det er nå, slik at innebandy fortsatt kan være en 

idrett for alle, uavhengig av familieøkonomi. 

 

Dagens oppsett er i hovedsak basert på en rangeringsordning hvor man til en hver tid forsøker 

å tildele dommerne kamper ut fra hvilket nivå de behersker. Hvis geografiske hensyn skal 

prioriteres, så vil hensynet til hver enkelt dommer sitt sportslige nivå komme i andre rekke.  

 

Når det gjelder innføringen av pkt 4. i Fagerstrand sitt forslag, så er det vanskelig å se hvilken 

relevans dette har til økonomi og kjøregodtgjørelsen. Dagens ordning med to hovedoppsett / 

sperreskjemaer fungerer meget bra. Hovedoppsettene som går ut i september og januar følges 

opp med ukentlige oppdateringer. Administrasjonen melder at serieavviklingen innværende 

sesong har vært tilnærmet problemfri og ingen kamper er avlyst som følge av dommermangel.  
 

 

Vedtak: 

2 for / 29 mot. 

Forslaget falt.  
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Sak nr. 9: Valg – Gjennomført lørdag 24. mai 

 

 

Forslag: 

A) Leder:   Sigurd I. Solem   BMIL   V / 2 år 

B) Nestleder:  Hilde Langfjell   Holmlia    1 år 

C) 1. styremedlem:  Runa Reitan    BMIL     V/ 1 år 

     2. styremedlem: Asam Kiyani    BVIF    V/ 2 år 

     3. styremedlem: Sturla Hagen    Lindøya   V / 2 år 

D) 1. varamedlem:      Helge Branting   Sveiva   1 år 

     2. varamedlem: Jan Nordli    HSIL               V / 1 år 

     3. varamedlem: Heidi Ingebrigtsli   Tunet IBK    V/ 2 år 

 

E) Valgkomitè 

 

     Leder:  Jan Magnar Ingebrigtsli Nittedal IL         1 år 

     Medlem:  Paolo Caroprese    IKA    1 år 

     Medlem:  Sissel Smedby     Romsås        1 år 

     Vara:  Rune A. Johansen     Romsås   1 år 

     Medlem:   Ann-Kristin Ruud    BVIF   1 år  

                     

F) Øvrige komiteer: 

 

     Ungdoms og utviklingskomiteen 

 

     Leder   Helge Branting    Sveiva   1 år 

     Nestleder  Runa Reitan     BMIL   1 år   

     Medlem  Carl Otto Evensen    Bøler IF   1 år 

     Medlem  Carina Bredesen    Haugerud   1 år  

     Medlem  Dag Fredriksen    GIF    1 år 

     Medlem        Ellen Due     Sagene IF   1 år 
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     Dommerkomiteen 

 

     Leder  Asam Kiyani         BMIL     1 år 

     Nestleder  Gry Johansen     Romsås    1 år 

     Medlem  Thomas Sørensen     Ull/Kisa   1 år 

     Medlem  Jan Nordli     HSIL   1 år 

     Medlem  Tor Erling Hansen    Grei    1 år 

 

     Seriekomiteen 

 

     Leder  Sturla Hagen     Lindøya   1 år 

     Medlem  Bjørn Sundfær     HSK    1 år  

     Medlem  Heidi Ingebrigtsli    Tunet   1 år   

 

G) Representant til seksjonsårsmøtet: 

 

     Sigurd I. Solem, BMIL og Hilde Langfjell, Holmlia. 

 

Innstilling: 

 

A) Leder:   Sigurd I. Solem   BMIL    2 år 

B) Nestleder:  Hilde Langfjell   Holmlia    1 år 

C) 1. styremedlem:  Runa Reitan    BMIL      1 år 

     2. styremedlem: Asam Kiyani    BVIF     2 år 

     3. styremedlem: Sturla Hagen    Lindøya    2 år 

D) 1. varamedlem:      Helge Branting   Sveiva    1 år 

     2. varamedlem: Jan Nordli     HSIL    1 år 

     3. varamedlem: Heidi Ingebrigtsli    Tunet IBK     2 år 

 

Enstemmig vedtatt 
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Sak nr. 10: Fastsette avgifter for sesongen 2012-2013 

 

 

Serieavgift: 

Østensjø/Dverg foreslår å øke serieavgiften for 4. div Menn.  

1 for / 32 mot. 

Forslaget falt. 

 

 

Forsalget til OABR ble behandlet. 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

 

Årsmøteavgift: 

Se forslag 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

 

Søknadsavgifter: 

Se forslag 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

 

Dommerhonorarer: 

Se forslag! 

 

Vedtak: 

Forslag vedtatt 

 

Dommeravgifter: 

Se forslag 

Endrer ordlyden sist i setningen (Forbundsseriedommere). 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 
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Sak nr. 11: Behandle LTP for perioden 2014-2017 – Gjennomført lørdag 24. mai 

 

Ingen kommentarer til LTP 2014 - 2017. 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Sak nr. 12: Behandle budsjett for kommende sesong 2013-2014– Gjennomført lørdag 

25. mai 

 

 

Ingen kommentarer til budsjettet. 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak nr. 13: Avslutning – Gjennomført lørdag 24. mai 

 

Leder av styret Sigurd I. Solem takker for et hyggelig årsmøte og retter en stor takk til 

dirigent av årsmøtet Sverre Lund, Bækkelaget SK. 

 

 

 

 

Referenter: 

Jan Magnar Ingebrigtsli     Rune Ali Zouhar 

 

Underskrift protokoll: 

 

……………………………..      ……………………………. 

 Åsa Katarina Johansson       Carl-Otto Evensen 

 


