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Saksliste for årsmøte i STBK, torsdag 4.mai, kl 18:00
Sted: Idrettens Hus, Trondheim Spektrum, første etasje (inngang på enden av bygget, nedsiden)
På møtet har følgende stemmerett:
A. Medlemmer i styret
B. Representanter for klubbene
Klubbene kan sende representanter til årsmøtet slik:
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
ønske om det.
Dagsorden
Velge Dirigent
Velge Sekretær
Godkjenne innkalling
Gjennomgå regnskap for 2005
Bestemme avgifter for sesongen 2006-07
Godkjenne budsjett for 2006
Behandle innkomne forslag (3)
Foreta følgende valg til styret:
Leder (2 år)
Kasserer
1. styremedlem
2. styremedlem
3. styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

Styrets forslag
Jan Benestad
Terje Nervik

Terje Nervik
Jan Benestad
Anita Tømmerdal
Mari-Anne S. Eriksen
Rune Lekve
Ledig
Ledig

Nidaros
(ikke på valg)
Nidaros
Ugla
Ugla
Ntnui Gløshaugen

Det nye styret får fullmakt til å fylle de ledige plassene.
Følgende verv er foreslått for neste år, det nye styret får ansvaret med å finne personer:
Rekrutteringsansvarlig
Dommeransvarlig
Kretslagsansvarlig
Dommerkomite bestående av 3 personer
Kretsen har som mål å få ansatt en kretssekretær i løpet av sommeren.
Velkommen!
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Forslag til avgifter 2006-2007 (samme som for 2005-2006)
Årsavgift
Seriespill 1.div herrer
Seriespill 2.div herrer
Seriespill 1.div damer
Rekrutt herrer / damer*
Gutter / Jenter**
Trondheims Cup

2500
6000
5000
5000
2500
500
500

Betales av alle klubber med seniorlag

G14, G16, J14, J16
Kun senior

7-10 år: minirunder på små baner (to baner i C-hallen)
11-12: som minirunder, men stor bane i D-hall (evt. Leangen/Byåsen)
Minirunder spilles som turneringshelger, 6 runder i løpet av en sesong. 100 kr per runde, 500 kr dersom
laget meldes på for hele sesongen.
*) Rekruttserie er for de som er født til og med 1986 (20 år), og inntil 3 over aldersgrensen i hver kamp.
**) Ved få lag så kan det bli en annen inndeling av klassene.
Dommerhonorar, pr dommer
Rekrutt
1.div herrer
200
1.div damer / 2.div herrer
200
G16
150
G14 / J14 / J16
100
G14 / J14 / J16
150
Diverse
Flytting av kamp
250
Flytting av kamp
500
Møte for sent / feil utstyr
100
Lag som ikke møter til kamp 500
For få dommere i klubben
2000

Aspirant
350
300
150
100
150

Kretsdommer
400
350
150
100
Hvis to dommere
150
Hvis en dommer

Må varsles senest 14 dager før kampstart
Varsling mindre enn 14 dager før kampstart
Trekkes fra det dommere skal ha betalt, før kampen
Dobles ved gjentatte ganger, laget strykes ved gang nr 3
(pr dommer klubben mangler)

Alle andre avgifter følger satsene til Norges Bandyforbund
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Sak 1, Reisestipend for lag i aldersbestemte klasser
Forslagsstiller: Knut-Arild Farnes, Freidig
Reisestipend for lag i aldersbestemte klasser
Kretsen setter av en post i budsjettet til reisestipend for lag i aldersbestemte klasser for deltagelse i cuper
og NM-turneringer.
Posten disponeres av styret som fremsetter retningslinjer for tildeling, søknadsfrist og tildeler
stipendene.
Forslag til retningslinjer for tildeling:
Det deles ut inntil fire stipend av kr 5000,- men begrenset oppad til en tredel av reisekostnadene. Reise
til NM gutt/pike prioriteres, deretter andre turneringer utenfor Trøndelag. Ved tildeling av stipend til et
lag settes dette nederst på prioriteringen ved neste tildeling samme år.
Begrunnelse:
Det er viktig å ivareta rekruttering og felleskapsfølelse i lagene i aldersbestemte klasser. Deltagelse i
turneringer er en fin anledning til å se god innebandy på klubbnivå og hente inspirasjon til egen
utvikling.
Det er i kretsens interesse å stimulere til økt aktivitet og rekruttering til aldersbestemte klasser.
Styrets instilling:
Styret i kretsen støtter forslaget, og mener at reiser i forbindelse med NM skal prioriteres.

Sak 2, Avvikling av serien og utsatte kamper
Forslagsstiller: Knut-Arild Farnes, Freidig
Avvikling av serien og utsatte kamper
Årsmøtet pålegger styret å fremskaffe tilstrekkelig ressurser til å få en jevn avvikling av serien over
sesongen og å være pådriver for å få en smidig avvikling av utsatte kamper.
Styret utarbeider klarere kjøreregler for avvikling av utsatte kamper.
Bakgrunn:
Vi har i år opplevd store huller i spilleprogrammet (fem uker opphold) og vanskeligheter med å få
avviklet utsatte kamper. Noen kamper i jenteserien vil ikke bli spilt. Til tider har e-post angående
hengekamper ikke blitt besvart.
For Freidigs del har vi ikke treningstid som egner seg for å avvikle kamper i (for kort tid for tidlig på
kvelden) og da blir det vanskelig å få noe til uten kretsens hjelp.
Alle lag bør strekke seg langt for å få avviklet kampene etter opprinnelig plan. På den annen side må
kretsen akseptere at det av og til er vanskelig å stille lag og at slike situasjoner i enkelte tilfeller kan
oppstå på kort varsel.
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Styrets instilling:
Styret ser helt klart problemet. Vi ønsker at det løses slik: Liste over ledig halltid legges ut på våre
websider. Ved søknad om flytting av kamp må ny tid foreslås (som passer for begge lag).

Sak 3, Serieoppsett, herrer
Forslagsstiller: Egil Sørensen, NTNUI Gløshaugen Innebandy
Vi har under et av våre styremøter vurdert og gått gjennom serien som har gått og sett på positive og
negative sider. Som de fleste vet har det vært noen problemer i det siste, da spesielt gjelder dette 1.
divisjon herrer.
Siden det er få lag i serien og det er så stor forskjell på lagene (eksempelvis 19-0 seire osv) er dette
kjedelig både for de gode og dårlige lagene i serien både i 1. og 2. divisjon. Dette har også spesielt vist
seg i 1. divisjon i år da så mange lag trakk seg midtveis i sesongen. Noe må gjøres for å passe på at
lagene føler det er noe vits i å stille i det hele tatt.
Forslaget vårt er å endre serieavviklingen for å passe bedre på disse lagene som faller mellom to stoler,
det vil si de dårligste fra 1. divisjon og de beste fra 2. divisjon. Serien kjøres som vanlig fra starten av
sesongen, men etter eksempelvis to kamper mot alle de andre lagene kan de dårligste (f.eks 3 lag) fra 1.
divisjon gå sammen med de da 3 beste fra 2. divisjon for å få jevnet ut nivået litt og gjøre slutten av
sesongen litt mer interessant. Det kan for eksempelvis være slik at alle poeng som er hentet så langt i
serien blir strøket og de 3 beste fra denne gruppen rykker opp til 1. divisjon, mens de 3 dårligste rykker
ned.
De beste fra 1. divisjon kan gjerne spille kvalifisering seg imellom til elitekvalifisering eller beholde
sine poenger og kjøre en siste runde mot hverandre.
Vi vet at vi i NTNUI Gløshaugen Innebandy har foreslått noe lignende før, men gjør det nå igjen i lys av
avslutningen av 1. divisjon som ikke var tilfredsstillende for noen parter.
Styrets instilling:
Vi er villig til å diskutere alternative måter å avvikle serien på, men tror dette blir enda midre oversiktlig
enn hva seriene er i dag, og kampoppsett må lages flere ganger i løpet av sesongen. De lagene som
rykket opp før sesongen 2005-2006 gjorde det etter eget ønske, og var kvalifisert for det.

Informasjon, påmelding neste sesong
Påmeldingsfrist for seriespill 2006-2007 er 15.juli. Påmeldingsskjema sendes ut i mai.
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