Oslo og Akershus Bandyregion
Innebandyavdelingen

Referat
fra
Styremøte nr. 1/2014-2015. Tirsdag 19. august 2014.
Tilstede:
Adm.:
Forfall:

Sigurd Solem, Hilde Langfjell, Helge Branting, Jan Nordli, Runa Reitan
og Asam Kiyani
Bjørn-Erik Thorp, Rune A. Zouhar og Espen Johansen
Heidi Ingebrigtsli og Sturla Hagen

Sak nr. 1/2014-2015. Årsmøtet på Hotell Hadeland i mai
Hotell Hadeland fungerte meget bra for gjennomføringen av Årsmøtet.
10 deltagere fylte ut evalueringsskjemaet. Disse vil bli oversendt til styremedlemmene.
Det ble bl.a. annet bemerket at Valgkomitèens fremleggelse av sin innstilling var svært uoversiktlig og at
møteledelsen til tider burde vært strammere.
Vedtak
Ansvar
Frist:
Årsmøtet i 2015 legges også til Hotell
Espen
1. september
Hadeland 29. – 30. mai 2015.
Sak nr. 2/2014-2015. Organiseringen av jente-/kvinneseriene.
De aldersbestemte lagene er i utgangspunktet fordelt etter alder på denne måten:
J18 – 4 lag
J16 – 6 lag
J14 A – 6 lag
J14 B – 8 lag
J12 – 7 lag
J10 – 7 lag
Vedtak
Ansvar
Frist:
Det vurderes fortløpende om lag kan ha
Serie- og UU-komitè
Fortløpende
havnet på feil nivå. Det gis anledning til å bytte + Adm.
nivå gjennom sesongen.
Tildeling av minirunder kun til klubber som
UU-komitèen
Våren 2015
har jentelag i minirundene.
Det planlegges en storstilt jentesatsning fra
UU-komitèen/
Gjennom sesongen
NBF`s side. Om mulig støttes det opp om dette. Utviklingskonsulenter
Sak nr. 3/Seriekomitèen
Alle serier er satt opp og legges ut på nettet 1. september.
Det er foreløpig behandlet to dispensasjonssaker.
Vedtak
Ansvar
Frist:
Det ble vedtatt å innføre 5 minutters pauser i
Administrasjonen
Medio september
følgende årsklasser:
J12 – J14 – G12 – G13 – G14
INFO sendes ut til alle
klubber/lagledere/dommere.
Sak nr. 4/2014-2015. UU-komitèen
Det har vært gjennomført en særdeles vellykket keepersamling – med hele 82 deltagere.
Vedtak
Ansvar
Frist:
Flere minirunder vil denne sesongen bli delt
UU-komitè + Adm.
Gjennom sesongen
mellom to arrangører. Effekten av dette
evalueres fortløpende.

Sak nr. 5/2014-2015. Dommerkomitèen
Hovedfokus denne sesongen er utvikling og oppfølging av eksisterende dommere.
Vedtak
Ansvar
Frist
All INFO som sendes til dommerkontaktene
DK + Bjørn-Erik
Gjennom sesongen
sendes også til klubblederne.
Det vurderes å benytte kommunikasjonsutstyr DK + Bjørn-Erik
1. september
i forbindelse med veiledning av yngre
dommere. Det sjekkes ut om dette kan lånes i
Fotballkrets og andre.
Sak nr. 6/2014-2015. Bruk av ureglementert utstyr
Dommerne opplever det som et økende problem, at det benyttes ureglementert utstyr, dvs. ulike strømper
etc.
Vedtak
Ansvar
Frist:
INFO om innskjerpelse av draktbruk sendes ut DK – Adm.
Medio september
til alle klubber før seriestart.
Dommerne har anledning til å påpeke dette
DK – dommerne
Høstsesongen
problemet overfor spillere og lagledere
gjennom høsten.
F.o.m. nyttår kan dommerne idømme 2
DK – dommerne
Vårsesongen
minutters utvisninger for brudd på dette
punktet i klassene J/G16 og eldre.
Sak 7/2014-2015. Eventuelt
Regionaliseringsutvalget til NBF arbeider videre med sine planer. Det kan fortsatt gå mot en
sammenslåing av Oslo & Akershus + Buskerud.
Vedtak
Ansvar
Frist:
Møteplan for høsten sendes ut sammen med
Espen
ASAP
referatet. Møtedag blir tirsdager kl. 17.30.
Sannsynligvis vil vi få en oppfordring til å
Espen
Månedsskiftet aug./sept.
møte på Forbundstinget lørdag 6. september.
Den vil bli viderebefordret så fort den dukker
opp.
Klage på tildelt treningstid fra Kubakken.
Rune
ASAP
De får et tilbud på en senere treningstime i en
annen hall.
Årshjulet 2014/15 ferdigstilles og legges ut på Rune
ASAP.
hjemmesiden.
Sak /2014-2015.
Vedtak

Ansvar

Frist:

Ansvar

Frist:

Sak /2014-2015.
Vedtak

Møte 2/2014-15:
Møte 3/2014-15:
Møte 4/2014-15:
Møte 5/2014-15:
Espen Johansen
Referent

Tirsdag 16. september kl. 17.30 på rom 331.
Tirsdag 14. oktober kl. 17.30 i møterom i Idrettshallen.
Tirsdag 11. november kl. 17.30 på rom 331.
Tirsdag 9. desember kl. 17.30 – Julemøtet !

