NORGES BANDYFORBUND
INNEBANDY • BANDY • HOCKEY
SERVICEBOKS 1 ULLEVÅL STADION SOGNSVEIEN 75 0840 OSLO

ORG.NUMMER
971434406
BANKGIRO
7874.05.85486
TELEFON
(+47) 21 02 95 70
TELEFAX
(+47) 21 02 95 71
E-POST
bandy@nif.idrett.no
WEB www.bandyforbundet.no

REFERAT FRA MØTE NR. 1 – 2013
mandag den 27/5 2013
Tilstede fra seksjonen:
Fra forbundet:
Referent:

Jazwinder Pal Singh, Khuram Shehzad, Mohammad Shabbir, Javeed
H. Shah og Davinder Singh
Ivar Nordberg
Ivar Nordberg

Velkommen.
Leder ønsket det nye styret velkommen, og skisserte opp retningslinjer og målsetting for arbeidet.
Leder ville at seksjonen skulle møtes hver måned i det kommende året, med unntak av juli.
Møteinnkalling og sakliste ble godtatt. Ivar valgt til referent
Saker som ble behandlet med vedtak:
1.1
Referat fra forrige møte var ikke mottatt. Behandles på neste møte.
Retningslinjer for referat: Referatet skrives innen to dager etter avholdt møte og sendes ut til leder og
nestleder til godkjennelse. Referatet sendes deretter ut til seksjonsstyret og legges ut på vår
hjemmeside. Endelig godkjennelse av referatet foretas på neste seksjonsstyremøte
1.2.

Orientering.

•
Utendørsserien: Det gjenstår nå tre helger før ferien samt finalehelgene i august. Siste
serierunde er 16.06. I august spilles sluttspillet den 3.-4./8. med semifinaler og finalehelga og NM
arrangementet blir 10.-11./8.
Veteranserien skal være avviklet før den
24./8. Seriekomiteen kommer med forslag til tider og oppsett.
•
Dommerkurs: Dommerkurset Arrangert av Det Europeiske Hockeyforbundet sammen med
Hockeyseksjonen blir gjennomført den 31./8. og 1./9. Slik det ser ut per i dag vil dette være med
tanke på innendørserien. Dette forutsetter at serien innendørs starter opp denne helgen med 9
kamper. Shabbir har klar de ca. 18 aktuelle kandidatene til kurset innen neste møte.
•
Randsvangen den 6.sept. Hele seksjonsstyret stiller på dette kurset arrangert av NBF.
•
Kurs: Laglederlisenskurs, klubbutvikling, organisasjonskurs for seksjonsstyre etc. , settes opp
og sendes ut administrativt i samarbeid m. seksjonsstyre.

1.3 Fra Årsmøtet:
Leder skisserte opp de viktigste punktene som ble vedtatt på årsmøte. Dette med tanke på endrede
avgifter og vedtak ang. sanksjoner etc. Seksjonen følte seg ikke bekvem med den skriftlige
presentasjonen som ble lagt fram på møtet.
1.4.

Serieavgift og lisens:

•
Serieavgiften med depositum for serien U16 på kr. 4000,- og kr. 2000 til landslagssatsing, (se
Protokoll fra Årsmøtet) skal være innbetalt innen den 15. august.
•
Lisensen til forbundet skal være betalt inne den første serierunden innendørs. Dvs. 31.
august. Det vil bli foretatt lisenskontroll fra forbundet.
1.5.

Søknad fra Sagene

Søknad fra Sagene ang. fritak fra U 16. Sagene IF har bedt om et møte med hockey ang. situasjonen
i Sagene. Seksjonen forslår at Sagene inviteres til det neste seksjonsstyremøte den 17. juni, slik at
dette kan diskuteres.
1.6. Kampoppsett for neste sesongs innendørserie
Kampoppsett for neste sesongs innendørserie: Påmeldingsfristen er nå utgått og alle har meldt på
lag. Strømmen melder også på lag. Seksjonen kontakter de som ikke har meldt på U16. Oppsettet
blir nå utarbeidet administrativt i samarbeid med serieansvarlige i seksjonen. Vi håper at dette
arbeidet kan være ferdig før sommerferien.
•
Minirunder: Det settes opp fire lørdager, to om høsten og to om våren, til minirunder. De fire
hovedklubbene (Aker, Kringsjå, Sagene og Furuset) vil få arrangøransvar i forbindelse med dette.
•
U19 Landslagprosjekt: De samme lørdagene hvor det arrangeres minirunder, skal det også
arrangeres samlinger for landslagsturneringen U21 i 2015. Klubbene melder inn sine aktuelle
kandidater i aldersgruppa 16-19 år. Ansv. Davinder
•
Det gis ikke rom til private turneringer i dette oppsettet. Aker Cup foreslås lagt til helga 24.
august.
•
Seksjonsstyret foreslår at klubbene tar hver sin lørdag som arrangøransvarlig i neste sesong.
Kursing i hva dette innebærer foretas lørdag den 24. august. Ansvarlig er Khuram.

1.7.Komiteer:
Det ble foretatt følgende fordeling av oppgaver:
•
Seriekomite: Khuram
•
Utvikling: Davinder og Jazwinder
•
Landslag: Davinder
•
Dommer: Shabbir
•
Arrangement: Seksjonsstyret tar et samlet ansvar med å ta ansvaret for hver sin lørdag
fortløpende.
•
Kontakt internasjonalt: Jazwinder
•
Teknisk og juridisk hjelp: Shah

1.8.

Utviklingsarbeid:

•
Utstyr: Til dette arbeidet trengs en del utstyr som enkelt samles i en stor bag. Jazwinder setter
opp en liste over nødvendig utstyr. Ivar tar saken videre
•
Vant til Trondheim: Frakt av gammelt vant fra Ellingsrudhallen til Trondheim blir dyrt. Vi
foreslår heller at dette går til nytt vant i Trondheim og at det gamle fortsatt kan brukes i
Ellingsrudhallen. Vi ber Trondheim komme med pris. Jazwinder, Kjell og Ivar ansv.
1.9. Møteplan for resten av kalenderåret:
Mandag den 17.06. kl. 18.00
Onsdag den 14.08. kl. 18.00
Onsdag den 04.09. kl. 18.00
Onsdag den 09.10. kl. 18.00
Onsdag den 06.11. kl. 18.00
Onsdag den 04.12. kl. 18.00

