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Saksliste for årsmøte onsdag 12.april, kl 18:00
Sted: Idrettens Hus, Ravnkloa, tredje etasje.
På møtet har følgende stemmerett:
A. Medlemmer i styret
B. Representanter for klubbene
Klubbene kan sende representanter til årsmøtet således:
Klubber med inntil 50 medlemmer
1 representant
Klubber med fra 51 til 100 medlemmer 2 representanter
Klubber med 101 medlemmer eller flere 3 representanter
Klubbene kan bare la seg representere ved sine egne medlemmer.
Alle kan komme og høre hva som blir sagt på årsmøtet.
Stemmeavgiving
For at et vedtak skal være gyldig, må det være alminnelig flertall. Valg foregår hemmelig hvis det er
krav om det.
Dagsorden
Styrets forslag
Velge Dirigent
Alexander Hagen
Velge Sekretær
Jan Benestad
Godkjenne innkalling
Gjennomgå regnskap for 1998-99 og 1999-00 (vedlagt)
Godkjenne budsjett for 2000-01 (vedlagt)
Behandle innkomne forslag (vedlagt)
Foreta følgende valg:
Leder (2 år)
?
Nestleder (1 år)
Terje Nervik
Kasserer
Marius Rønneberg Aurstad
Sekretær
Jan Benestad
1. styremedlem
Rita Aursøy
2. styremedlem
Camilla Ditlevsen
3. styremedlem
?
Informasjon om neste sesong:
Ny ordning med sekretariat (vedlagt)
Påmeldingsfrister (vedlagt)
Ntnui Gløshaugen 2 (vedlagt)
Utdeling av premier fra 1998-1999
(Premier for i år kommer i mai!)

?
Nidaros
Gløshaugen
Nidaros
Ugla
Ntnui Gløshaugen
?

Velkommen!

Terje Nervik
Leder Sør-Trøndelag Bandykrets
Adresse: Sør-Trøndelag Bandykrets
Postboks 2607, Sentrum
7414 Trondheim

Web: http://www.stbk.com
E-post: leder@stbk.com
Telefon: 908 84 228

Bankkonto: 4200.09.45476
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Sak 1, regelendring for andre-, og tredjelag i klubben
Vedtak: (forslag fra styret)
Hvis et (lavere) lag er 8 eller flere utespillere, kan kun 1 tilhøre et høyere lag. Hvis laget stiller med 7
utespillere, kan kun 2 tilhøre et høyere lag. Ved 6 eller færre utespillere, kan 3 av disse komme fra
høyere lag.
Målvakt er ikke berørt av dette.
Definisjon:
”Spiller tilhører høyere lag”: En som spilte forrige kamp på et høyere lag for klubben.
”Spiller tilhørende lavere lag”: En som ikke spilte forrige kamp på et høyere lag for klubben.
Motivasjon: Gjøre nivået jevnere i 2.divisjon
Bakgrunn: 2.divisjon har vært dominert av 2. og 3.lag, mye pga utstrakt bruk av spillere fra høyere lag.

Informasjon, sekretariat
Sekretariat settes neste sesong opp av kretsen, kun kvalifiserte dommere vil bli brukt. Prisen pr kamp er
100 kr. Hver klubb kan velge å stille med sekretariat selv (enten alle kamper eller ingen). I sekretariatet
skal det være en som kan reglene, helst en spiller eller en dommer. Det skal ikke være en tilfeldig
tilskuer.

Informasjon, påmelding neste sesong
Påmeldingsfrist for seriespill 2000-20001 er 15.mai
Påmelding skjer ved å betale en avgift på kr 500 pr lag, giro vil bli sendt ut etter årsmøtet. Årsavgift og
seriespillavgift skal betales senest 1.september. Årsaken til at vi setter alle fristene litt frem i år er for å
kunne planlegge serien bedre. Hvis alle lagene følger fristene så vil serieoppsettet være klar i god tid før
første kamp, så vi slipper det samme styret som vi har hatt i år, og en del tidligere år. Vi slipper da også å
tape penger / tid på lag som trekker seg fra serien.

Informasjon, Ntnui Gløshaugen 2
Ntnui Gløshaugen 2 (herrer) får ikke lengre spille i samme divisjon som førstelaget.
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