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Saksliste for årsmøte i STBK, mandag 30.juni, 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 2007
Bestemme avgifter for sesongen 2008-09
Godkjenne budsjett for 2008
Behandle innkomne forslag (2)
Foreta følgende valg til styret:
Leder (2 år)
Nestleder
1. styremedlem
2. styremedlem
3. styremedlem
4. styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

Styrets forslag

Sindre Urdal
Kjetil Aa
Christian S. Moe
Marte Trøgstad
Åsmund Sjøberg
Lars Axel Larsen
Jonas Espseth
Håvard Frantzvåg

Trygg/Lade
Bakklandet
Gløshaugen
Freidig
NTNUI Innebandy
Ugla
Bakklandet
Ugla

Følgende verv er foreslått for neste år, det nye styret får ansvaret med å finne personer:
Kretssekretær
Minirundesansvarlig
Dommeransvarlig
Kretslagsansvarlig
Statistikkansvarlig
Dommerkomite bestående av 3 personer
Styret bør ha 8-10 møter i løpet av sesongen. Kretssekretær og Utviklingskonsulent i NBF bør være med
på møtene, men har ikke stemmerett.
Velkommen!
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Forslag til avgifter 2008-2009
Årsavgift
Seriespill 1.div herrer
Seriespill 2.div herrer
Seriespill 3.div herrer / G19 / Old boys*
Seriespill 1.div damer
Seriespill 2.div damer / J19
Seriespill G17
Gutter / Jenter**
Trondheims Cup

2500
6000
5000
4000
5000
2500
1500
500
500

Betales av alle klubber med seniorlag

G13, G15, J13, J15
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.
*) Serie for G19 (junior), Old boys og senior. Seriene er slått sammen for å få nok lag i serien.
**) Ved få lag så kan det bli en annen inndeling av klassene.
Dommerhonorar, pr dommer
1.div herrer
400
1.div damer / 2.div herrer
350
2.div damer / 3.div herrer
300
G17 / J17
250
G15 / J15, G13 / J13*
200
Dommere som dømmer alene skal ha dobbelt betaling (unntatt G15 / J15, G13 / J13)
*) I de yngste aldersbestemte seriene så vil det variere om det er en eller to dommere.
Diverse
Flytting av kamp
250
Flytting av kamp
500
Møte for sent / feil utstyr
100
Lag som ikke møter til kamp 1000
For få dommere i klubben
2000

Må varsles senest 14 dager før kampstart
Varsling mindre enn 14 dager før kampstart
Trekkes fra det dommerne skal ha betalt, før kampen
Dobles ved gjentagelse, laget strykes ved gang nr 2
Pr dommer klubben mangler

Alle andre avgifter følger satsene til Norges Bandyforbund
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Sak 1, Navneendring for kretsen
Forslagsstiller: Sør-Trøndelag Bandykrets
Sør-Trøndelag Bandykrets endres til Midt-Norge Bandyregion.
Begrunnelse:
Kretsen inkluderer mer enn bare Sør-Trøndelag. NBF har som mål at vi skal administrere hele MidtNorge, og derfor bør navnet også vise dette.
Styrets innstilling:
Styret i kretsen støtter forslaget.

Sak 2, Toppgruppe for dommere
Forslagsstiller: Sør-Trøndelag Bandykrets
Det opprettes en Toppgruppe for dommere. Dommere som er medlem der får bedre betalt, men må
oppfylle visse kriterier. Medlemmer av Toppgruppen vil bli prioritert til 1.div herrer. For 2008-2009 så
får de 100 kr ekstra pr kamp de dømmer i 1.div herrer. Fra og med 2009-2010 så får de 200 kr ekstra pr
kamp de dømmer i 1.div herrer (som vist under).
Ekstra bet. fra hjemmelag
Ekstra bet. fra kretsen
2008-09
0
100
2009-10
100
100
Krav for å være med (dommere tar selv initiativ for å bli medlem):
- Regeltest, 2 ganger pr sesong
- Fysisk test, 2 ganger pr sesong
- Dommerne må ha minimum 5 observasjoner av de andre parene i kretsen
- Dommerne må være et fast par
- Maksimum 4 par vil få plass det første året
Kretsstyret sammen med dommeransvarlig får ansvar for å sette krav til regeltest / fysisk test.
Begrunnelse:
Kretsen ønsker å heve nivået på dommerne i kretsen, og belønne de beste dommerne.
Styrets innstilling:
Styret i kretsen støtter forslaget.

Informasjon, påmelding neste sesong
Påmeldingsfrist for seriespill 2008-2009 er 11.august. Påmelding skjer via våre websider
(http://www.stbk.com/skjema/)
Dragvoll Cup arrangeres 5-6.september
Dommerkurs, 3. uke i september (15. 16. og 18. september)
Trener 1 kurs arrangeres 19-21.september
Trener 2 kurs arrangeres 10-12.oktober og 31.okt – 2.november (kurset går over to helger)
Seriestart senior 27.september
Seriestart aldersbestemte 18.oktober
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