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FORRETNINGSORDEN
1. Saksinnledere får 3 min. taletid til innledning, og 2 min. taletid til avslutning. Øvrige
representanter har rett til å ha ordet i inntil 1 min. og maksimalt to ganger i samme sak.
Dirigenten har rett til å foreslå ytterligere begrensning av taletiden og sette strek med de
inntegnede talere.
2. Alle endringsforslag skal leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med representantens
navn og med angivelse av hvilken organisasjon man representerer.
3. Årsmøtet kan ikke ta opp til behandling saker som ikke står på dagsorden.
4. Avstemming i saker skjer ved håndsopprekking med utlevert nummerlapp. Valg skal foretas
skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til samme verv eller dersom en representant
krever det.
5. Valg avgjøres ved flertall. Saker avgjøres ved flertall, med unntak av lovendring og
oppløsning som avgjøres ved 2/3 flertall.
6. Delegater som må forlate salen under møtet, leverer nummerlappen til rette vedkommende.
Når delegaten kommer tilbake til møtet, leveres nummerlappen tilbake.
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Saksliste

1. Åpning
- Hilsen til årsmøtet fra NBF Forbundsstyret

2. Godkjenning av fremmøtte representanter
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Valg av dirigent og sekretær, samt 2 representanter til å
underskrive protokollen
5. Beretninger (se vedlegg 1)
6. Regnskap 2016 (se vedlegg 2)
7. Innkomne forslag
Forslag som krever alminnelig flertall

7.1 Langtidsplan (se eget vedlegg)
Forslagsstiller: Midt-Norge Bandyregion

Langtidsplan for perioden 2015-2019 ligger vedlagt. Denne skal
revideres på hvert årsmøte i perioden. Vedlagt er forslag til revidering
for 2017.
Styrets innstilling: Styret foreslår at årsmøtet vedtar forslaget slik det
foreligger.

Web: http://www.mnbr.no
E-post: dagligleder@mnbr.no
Telefon: 958 66 711

Adresse: Midt-Norge Bandyregion
Ingvald Ystgaards vei 3a
Idrettens Hus
7047 Trondheim

NORGES BANDYFORBUND
BANDY • INNEBANDY • HOCKEY

7.2 Godtgjørelse for klubber med høy deltakelse
Forslagsstiller: Midt-Norge Bandyregion

Årsmøtet 2016 vedtok nye kriterier for tilbakebetaling av
seriekontingenten.
Sesongen 2016/17 har bekreftet behovet for økt fokus på
dommeroppfølging og dommerrekruttering i våre klubber. Vi har store
kull og mange lag på minirundene, samtidig som vi ser at antallet
dommere ikke opplever samme vekst. Slitasjen på dommerne som
dømmer mest er stor, og lite dommerengasjement medfører at
samtlige dommere får for lite oppfølging og veiledning. Sammen med
en stadig mer krevende dommerhverdag medfører dette at en høy
andel slutter som dommere.
Vi foreslår derfor å stimulere flest mulig klubber til et
dommerengasjement i sin klubb. Derfor ønsker vi å sette som et krav
for godtgjøring for klubber med høy aktivitet at man også har en valgt
dommerkontakt. Da vil klubben ha en kontaktperson opp mot regional
DK, samt en person som kan bidra til oppfølging og rekruttering av
dommere i sin klubb.
Klubber som oppfyller følgende får tilbakebetalt 10 % av
seriekontingenten (utbetales klubb i etterkant av sesongen):
 Har deltakende lag som fullfører sesongen i ordinære
seniordivisjoner i begge klasser (menn og kvinner)
 Minst 2 deltakende lag som fullfører seriespillet i
ungdomsseriene
 Deltakelse med lag på minst 5 av sesongens 7 minirunder
 Ha en valgt sportslig leder og vedtatt en «instruks» for vervet
 Ha en valgt dommerkontakt og en «instruks» for vervet
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Styrets innstilling: Styret foreslår at årsmøtet vedtar forslaget slik det
foreligger.
7.3 Endring av budsjettrutiner
Forslagsstiller: Midt-Norge Bandyregion

Årsmøtet 2016 anmodet det nyvalgte styret om å gjøre
budsjettbehandlingen på årsmøtene i fremtiden mer oversiktlig.
Tidligere har årsmøtet vedtatt budsjett for kommende kalenderår –
altså det budsjettet som trer i kraft ca. 7 mnd. etter årsmøtevedtaket.
Dette opplevdes av årsmøtet som både uoversiktlig og tungvint i
behandlingen av budsjett og regnskap for tidligere år.
Styret i Midt-Norge Bandyregion har derfor tatt disse
tilbakemeldingene til etterretning og foreslår å endre disse rutinene.
De nye rutinene vil medføre at årsmøtebehandlingen vil bli slik i de
kommende årene:
Årsmøtet 2017:
o Vedtar revidert budsjett for 2017
o Gir styret fullmakt til å styre økonomien de første månedene av 2018
frem til årsmøtet vedtar budsjettet for 2018 på årsmøtet
o Behandler regnskap 2016
Årsmøtet 2018:
o Vedtar budsjett for 2018
o Gir styret fullmakt til å styre økonomien de første månedene av 2018
frem til årsmøtet vedtar budsjettet for 2018 på årsmøtet
o Behandler regnskap for 2017

Styrets innstilling: Styret foreslår at årsmøtet vedtar forslaget slik det
foreligger.
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7.4 Tilbakemeldingsfrist på kampoppsettet i ungdomsserien
Forslagsstiller: SK Freidig Innebandy

Terminlistene for ungdomsseriene settes opp to ganger i løpet av en
sesong; i midten av september og i slutten av desember/begynnelsen
av januar. Klubbene fikk for sesongen 2016/2017 mulighet til å varsle
om kamper de ønsket å flytte i forbindelse med oppsettet i september.
Denne muligheten fikk imidlertid ikke lagene for oppsettet som ble
sendt ut i begynnelsen av januar. SK Freidig ønsker å endre denne
praksis, slik at klubbene også vil få tilbud om å varsle om
kampendringer for oppsettet etter jul.
Slik lød invitasjonen til seriespill 2016/2017
(http://www.mnbr.no/brev/2016-inb-ungdomsserie.pdf):
Informasjon
Kommende sesong vil det aldersbestemte seriespillet også inndeles
etter nivå fremfor utelukkende alder. Det betyr at klubbene melder på
sine lag som tidligere, men at Midt-Norge Bandyregion fastlegger
hvilke divisjoner de ulike lagene skal spille i. Dette i samråd med hver
enkelt klubb. Midtveis i sesongen vil seriene bli justert etter et fastlagt
system, som skal sørge for at lagene får mer tilpasset motstand etter
hvordan lagene har prester i første halvdel av sesongen.
Terminlistene er klare i midten av september. Klubbene vil da få en
frist til å varsle dersom det er kamper de ønsker å flytte. Etter dette vil
serieoppsettet være endelig og bøter ilagt ved trekking av lag. Da vil
også ordinære bestemmelser for flytting av kamper tre i kraft.
Invitasjonen ønskes endres til:
Informasjon
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Kommende sesong vil det aldersbestemte seriespillet også inndeles
etter nivå fremfor utelukkende alder. Det betyr at klubbene melder på
sine lag som tidligere, men at Midt-Norge Bandyregion fastlegger
hvilke divisjoner de ulike lagene skal spille i. Dette i samråd med hver
enkelt klubb. Midtveis i sesongen vil seriene bli justert etter et fastlagt
system, som skal sørge for at lagene får mer tilpasset motstand etter
hvordan lagene har prester i første halvdel av sesongen.
Terminlistene er klare i midten av september og i slutten av
desember/begynnelsen av januar. Klubbene vil da få en frist til å
varsle dersom det er kamper de ønsker å flytte. Etter dette vil
serieoppsettet være endelig og bøter ilagt ved trekking av lag. Da vil
også ordinære bestemmelser for flytting av kamper tre i kraft.
Begrunnelse: Samme begrunnelse som SAK 2 (se sak 7.5).
Styrets innstilling: Det er intensjonen at klubbene skal få en kort frist
til å flytte kamper i sesongens andre del uten å betale flyttegebyr.
Uklarhet omkring hvilke lag som skal spille i hvilke serier og når
kampoppsettet dermed faktisk har vært klart har gjort
kommunikasjonen av en slik frist uklar. Dette skal tydeliggjøres for
kommende sesonger.
Midt-Norge Bandyregion støtter forslaget og foreslår at årsmøtet
vedtar forslaget slik det foreligger.
7.5 Flytting av kamper i ungdomsserien
Forslagsstiller: SK Freidig Innebandy

SK Freidig ønsker å endre reglene for flytting av kamper i
Ungdomsserien
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Slik lyder reglene i dag
(http://www.mnbr.no/regelverk/stbk.asp#flytting):
Aldersbestemt: Gebyret og søknad skal være innbetalt minst 7 dager
før oppsatt kampdato for at søknaden skal vurderes. Det er opp til
MNBR å finne evt nytt kamptidspunkt.
Bestemmelsen ønsket endres til:
Aldersbestemt: MNBR, motstanderlaget og dommere skal senest 72
timer før kampstart varsles om at kampen ikke kan spilles. Lagene
finner sammen nytt kamptidspunkt med innspill fra MNBR. MNBR
setter opp nye dommere, dersom dette er nødvendig.
Administrasjonsgebyret må være innbetalt før utsatt kamp spilles.
Begrunnelse
For å nå målet "Flest mulig, lengst mulig" må gjennomføringen av
seriene bli mest mulig fleksibel for deltakende lag. Dette er spesielt
viktig for ungdomslagene på grunn av stort frafall. Det vil være lettere
for lag med få spillere å gjennomføre serien dersom flyttereglene
myknes opp. Fleksibilitet vil spesielt være viktig for ungdommer på 8.
trinn som har konfirmasjonsforberedelser på ettermiddagen i tillegg til
idretten, musikk og evt. andre aktiviteter.
Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget.
Det flyttes mange kamper i ungdomsseriene. Man må påregne at en
oppmykning av flyttereglementet vil medføre enda flere flyttinger.
Med en frist på 72 timer vil en kamp som er oppsatt søndag kveld
kunne søkes flyttes torsdag kveld. Det er ikke gitt at administrasjonen
er på arbeid hver eneste fredag og at dommere, motstanderlag etc. får
informasjon om endring av kamptidspunkt så fort flyttesøknad er
mottatt av MNBR. Antakeligvis vil en oppmykning i flyttereglementet
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medføre en mer uforutsigbar innebandyhverdag for ungdomslagene
hvor spillere, trenere og foreldre etc. lever i uvisse helt inntil helgen er
i gang før man vet om det blir kamp eller ikke denne helgen. Dette vil
neppe være et positivt bidrag til å forhindre frafallet i
ungdomsidretten.
Et annet aspekt er utnyttelsesgraden av halltid. Kampoppsettet er
gjerne satt opp slik at regionen skal kunne utnytte sin halltid
maksimalt. I Trondheim kommune kan eksterne brukere booke ledig
halltid kommende helg inntil onsdagen samme uke. Det betyr at
regionen i starten av hver uke går inn og frigjør halltid som ikke skal
benyttes i hver enkelt hall kommende helg. Da unngår man at tiden
står ubenyttet av oss, men i stedet er lagt ut på «markedet» som ledig.
Med en flyttefrist på en uke har regionen god oversikt 7 dager i
forveien på hvilken halltid som bli benyttet eller ikke. Med en
flyttefrist på 72 timer mister man denne muligheten, og øker
sannsynligheten for at innebandy sin halltid i hallene vil stå ledig
(fordi kamper er flyttet på kort varsel) og ingen andre brukere kan
booke halltiden. Dette vil forringe innebandyens anseelse som bruker
av hallene, og på sikt kunne redusere vår tilgang til helgetid i de lokale
idrettshallene.
Et flyttereglement skal være utformet på en slik måte at det har en
preventiv funksjon, og derav er alles «forsikring» som sikrer en
forutsigbar innebandyhverdag. Samtidig skal det være mulig å flytte
kamper dersom man i hver enkelt klubb har gode rutiner omkring
planlegging og organisering av kampaktiviteten. Dagens
flyttereglement oppfyller begge disse kriteriene, og en oppmykning av
reglementet vil få uheldige konsekvenser på flere måter. MNBR kan
ikke garantere at vedtatte forslag er praktisk gjennomførbart.

Web: http://www.mnbr.no
E-post: dagligleder@mnbr.no
Telefon: 958 66 711

Adresse: Midt-Norge Bandyregion
Ingvald Ystgaards vei 3a
Idrettens Hus
7047 Trondheim

NORGES BANDYFORBUND
BANDY • INNEBANDY • HOCKEY

8. Budsjett 2017 (se vedlegg 3 og 4)
- Avgifter sesongen 2017/18

9. Valg (se eget vedlegg 5)
Valgkomiteens innstilling foreligger på selve årsmøtedagen

10. Avslutning
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Vedlegg 1

Årsberetning, Midt-Norge Bandyregion 2016
Trondheim, 150517
Årsberetning, Midt-Norge Bandyregion 2016
Årsberetningen er utarbeidet av administrasjonen i samarbeid med leder av det sittende styret.
Administrasjon og styrearbeid
Styret i Midt-Norge Bandyregion har i sesongen 2016/17 bestått av følgende personer:
Leder: Jim Løvås
Nestleder: Espen Sjetne
Styremedlem: Christian S. Moe
Styremedlem: Anita Strandheim
Styremedlem: John Petter Jensen
Styremedlem: Nils Martin Withbro
Styremedlem: Gørild Mjønes
Vara: Frank Robert Fillingsnes
Det har inneværende sesong blitt avholdt 9 styremøter.
Åsmund Sjøberg er ansatt i 100 % stilling som daglig leder.
Martin Denstedt er ansatt som Utviklingskonsulent i Norges Bandyforbund med virkeområde
i Midt-Norge i 100 % stilling. Ved behov har det blitt innleid ekstra arbeidskraft til
administrasjonen grunnet stor arbeidsbelastning.
Aktivitet
Midt-Norge Bandyregion har hatt en
økende aktivitet de siste 6-7 årene. 2016
fortsatte i det samme sporet. Fortsatt ser vi
at flere nye idrettslag kommer til,
aktiviteten blant de yngste er stor og
lavterskelaktiviteten for de voksne blir
stadig mer populær. De kommende årene
blir det viktig å holde på de mange
minirundespillerne når de vokser over i
ungdomsklassene. Suksessfaktorer vil bli
gode klubbmiljøer som ser den enkelte
utøveren og ikke enkeltresultatene, i tillegg
til et tilpasset konkurransetilbud.
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Lisensutvikling innebandy
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Majoriteten av den organiserte aktiviteten er knyttet opp mot ett av våre tre fylker; SørTrøndelag. Det er en positiv trend at idrettslag utenfor Trondheim har fattet interesse for
innebandyaktivitet. I 2016 har veksten også fortsatt i Nord-Trøndelag. Samtidig har den
negative tendensen i Møre og Romsdal forsterket seg. Dette er sammenfallende med de
prioriteringer vår region har gjort de siste årene.
Nye klubber
Sist årsmelding bemerket den økende interessen blant etablerte fler-idrettslag for innebandy.
Trenden har fortsatt i 2016 hvor Malvik IL har meldt seg inn i NBF, og det også har vært
oppstart av innebandyaktivitet i Melhus. Det er ekstra gledelig at det er interesse for
innebandy utenfor Trondheim også. Vi merker også at innsatsen i N-Trøndelag har effekt, da
flere idrettslag har opprettet kontakt for å starte med innebandyaktivitet kommende år. Det
kan virke som om flere idrettslag søker et mer variert idrettstilbud i sitt idrettslag, og i den
forbindelse har oppfattet at innebandy er et godt og fengende alternativ til mer tradisjonelle
idretter.
El-Innebandy
El-innebandy er fortsatt en utbredt aktivitet i Midt-Norge. Miljøene er godt spredd utover hele
regionens geografiske område. Det arrangeres enkelte cuper i løpet av sesongen – med god
oppslutning. Å styrke klubbmiljøene blir viktig i årene som kommer. Mangel på
ressurspersoner er en utfordring også i el-innebandy – det samme er tilpassede idrettshaller.
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Anlegg
Vi jobber kontinuerlig med å få på plass anlegg som aktivitet kan utøves i. Å få tilgang til
anlegg i nærheten av der barn og unge bor har vist seg som særdeles viktig for vekst i
aktiviteten. I 2016 har MNBR fortsatt den kontinuerlige jobben opp mot idrettsråd,
kommuner, fylkeskommuner og idrettskretser for å få bedret rammevilkårene for våre
idrettslag/klubber. Flere idrettsflater som er tilrettelagt for våre idretter i lokalmiljøene er
essensielt for ytterligere aktivitetsvekst. Spesielt i områder hvor innebandy har en manglende
tradisjon som et aktivitetstilbud i de lokale idrettslagene er anleggstilgang en utfordring.
Dommere
Dommersituasjonen er utfordrende. Selv om dommerkursene fortsatt har god deltakelse er
deltakerne hovedsakelig under 18 år. Det betyr at det vil ta noen sesonger før dommerne kan
dømme seriekamper på flere nivåer enn de aller laveste. Regionen har derfor mange dommere
som kan dømme seriekampene til de aller yngste, noe som gjør det utfordrende å gi
dommerne i denne gruppen en tilstrekkelig mengde kamper i løpet av en sesong. Naturlig nok
bidrar det heller ikke til å bøte på slitasjen vi opplever på gruppen dommere som kan dømme
på samtlige nivåer. Denne gruppen dommere er for liten.
Samtidig er dette også et resultat av for lav dommerengasjement over tid. Nærmest ingen
personer ønsker å sette av tid til å følge opp dommerne eller å arbeide med dommerutvikling.
Sammen med en lav regelforståelse hos majoriteten av regionens seniorlag har det over tid
utviklet seg en negativ holdning ovenfor dommerne som jevnlig bruker sin fritid på at
kampene faktisk blir gjennomført. Det er for mange saker i Midt-Norge hvor dommerne blir
behandlet svært dårlig, og det er liten tvil om at mangel på respektfull opptreden ovenfor våre
kampledere har medført at antall dommere totalt sett er for lavt sett opp mot antall kamper
som skal gjennomføres hvert år. Her må det en kulturendring til og denne må starte på
klubbnivå.
DK MNBR har i løpet av sist sesong startet på et langsiktig arbeid med veiledning av våre
dommere. Første del av dette arbeidet har vært å utdanne veiledere og å sørge for økonomi til
selve veiledningen. Dette arbeidet vil bli satt ut i livet ved sesongstart 2017/18, og
forhåpentligvis vil dette være et viktig verktøy for at flere av våre unge dommere opplever
glede ved å være kampleder i innebandy og derav fortsetter.
Representasjon
Tomas Trogstad/Daniel Lindgren (begge Volda IBK) har sesongen 2016/17 dømt seriekamper
på Forbundsnivå. SK Freidig og Sjetne IL har deltatt med lag i hhv. NM-gruppespillet for
G16 og G19-lag. Espen Sjetne/Torbjørn Alvestrand (begge Trondheim IBK) var tatt ut til
G16-NM som dommere og fikk senere lede NM-finalen for G16-lag. Randall Aa og (SK
Trygg/Lade) deltok høsten 2016 i USA sin landslagstropp i VM i innebandy. Morten Sørhøy
(Nyborg IL), Brage Harby, Mats Solbakk, Jonathan Moldjord og Jørgen Halvorsen (alle SK
Freidig) har alle deltatt på samlinger med det norske U19-landslaget.
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På slutten av sesongen 2016/17 deltok Sjetne Innebandy i G16-NM-puljespill, mens SK
Freidig Innebandy deltok i G19-puljespillet. På slutten av sesongen ble også Jonathan
Moldjord og Brage Harby (begge SK Freidig) tatt ut i den norske U19-landslagstroppen til
VM i mai 2017.
MNBR har i løpet av 2016 vært representert i mange sammenhenger av styremedlemmer
og/eller ansatte.
Økonomi
Midt-Norge Bandyregion har en stabil økonomi. Det er ikke noe mål i seg selv at
regionsleddet skal gå med størst mulig overskudd. Samtidig gir en god økonomi - som over
flere år har blitt bygget opp - en mulighet for å iverksette ulike tiltak som kommer klubbenes
aktivitet til gode. Utviklingspotten som ble innført i fjor (og som foreslås videreført) er et
eksempel på dette.
Det er også en målsetning fra NBF sentralt om at regionene blir økonomisk selvbærende.
Dagens aktivitetsnivå i Midt-Norge medfører krav til administrative ressurser. For å kunne bli
100 % selvbærende må klubbene derfor regne med en viss økning i kostandene i de ulike
aktivitetstilbudene kommende sesonger. Kostnadsnivået for deltagelse i aktivitet i Midt-Norge
har over tid vært lavere enn i andre deler av landet.
Kombinert med dette er regionen flink til å søke på ulike tilskuddsordninger, og har de siste
årene fått god uttelling på finansiell ekstern støtte. Dette til tross er regionen avhengig av
driftsstøtte fra NBF for å få regnskapene til å gå rundt.
Det er likevel verdt å gjenta fra årsmeldingen i 2015: MNBR nærmere målet om å være
økonomisk selvbærende enn man noen gang har vært. Regionen må derfor fortsette å legge til
rette for at klubbene øker sitt aktivitetsnivå. Dette vil generere inntekter i fremtiden som kan
være med på å nå målet om å være en selvfinansiert region. Nøkkelen blir å sørge for at
nåværende minirundelag ikke slutter, samtidig som vi tilbyr et aktivitetsprodukt som virker
interessant for nye utøvere og flere idrettslag.
Avsluttende linjer
2016 var et godt år for Midt-Norge Bandyregion. Antall medlemsklubber er stigende og
medlemsmassen er økende. Samtidig er det fortsatt et stort potensiale for ytterligere vekst, og
det er fortsatt flere kommuner som mangler innebandytilbud enn de som faktisk har det i vår
region. Å få etablert flere nye miljøer på nye steder blir viktig for ytterligere vekst i årene
fremover. Samtidig må dette vektes mot å tilby støtte til de allerede etablerte miljøene. Dette
kan være utfordrende nok i seg selv med begrensede menneskelige ressurser tilgjengelig.
Styret vil passe på å gi honnør for det gode arbeidet våre medlemsklubber gjør for å tilby et
sunt og godt aktivitetstilbud i nærmiljøet for mange barn og unge. Vi ønsker å støtte opp om
slikt arbeid også kommende år, samt bidra til at det blir enda flere miljøer i løpet av
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kommende sesonger. Midt-Norge Bandyregion ser lyst på de kommende årene på lag med
alle våre medlemsklubber.
Utviklingskonsulentens årsrapport for siste halvdel av 2016 kan finnes her;
http://www.mnbr.no/images/nyheter/Halv%C3%A5rsrapport%20Utvikling%20MNBR%20h
%C3%B8st%202016.pdf.
For resultater, tabeller og statistikk henviser vi til oversikten på www.mnbr.no.

Styret
Midt-Norge Bandyregion, mai 2017
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Vedlegg 2

Regnskap 2016
Midt-Norge Bandyregion
Årsregnskap 2016
1.

Beholdning ved sesongstart 01.01

Buds. 2016
701 085

kr

871 216

kr

182 109

85 000
75 000
10 000

kr

2 500

0

kr

73 600

0

kr

977 182

834 950
40 000
91 000
366 550
7 500

Inntekter
2.

3.

4.

5.

Tilskudd
3441 Andre tilskudd
3442 Tilskudd øremerkede
3450 VO-tilskudd

kr
kr
kr

147 204
34 905
-

Leieinntekter
3620 Leieinntekter etc.

kr

2 500

Gebyr
3941
3942
3944
3945
3946

Gebyr, flytting av kamp
Gebyr, for få dommere
Gebyr, ikke møtt
Gebyr, klage på kamp
Andre gebyrer/bøter

kr
kr
kr
kr
kr

11 300
42 000
3 800
16 500

Kursinntekter
Kontingent
Påmeldingsavgift, seriespill
Påmeldingsavgift, Løkkebandycup
Påmeldingsavgift, Trønderserien
Påmeldingsavgift, annen cup
Påmeldingsavgift, minirunde
Påmeldingsavgift, Løkkebandy
Påmeldingsavgift, Møre og
Romsdal
Påmeldingsavgift, Sunday League
Påmeldingsavgift, Weekend
League
Ekstralisenser, Løkkebandy

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

24 500
56 250
311 550
5 100
61 750
3 532
190 500
278 300

kr
kr

9 000
7 850

30 000
24 500

kr
kr

18 850
10 000

21 600

Aktivitet
3910
3920
3970
3971
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980

6.

Lotteri
3960 Bingo
3961 Spilleautomat
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7.

8.

Diverse
1510
3900
3998
3999
8040
8040
8040

kr
Fordringer
Annen driftsrelatert inntekt
Ordning, kjøregodtgjørelse
Diverse inntekter
Renteinntekt, skattefri
Renteinntekt, skattefri
Renteinntekt, skattefri

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

160 034

18 750
33 750
79 037
22 388
18
6 091
13

Sum post 2 - 7

23 500

15 000
50
kr

1 395 425

943 450

kr

471 398

584 500
540 000
11 000
10 000
3 500
20 000

Utgifter
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Godtgjørelse
5000 Personalkostnader
5331 Godtgjørelse styre
5510 Dommerutviklingsarbeid
5540 Godtgjørelse andre
5542 Kursutgifter

kr
kr
kr
kr
kr

378 177
4 000
27 923
14 000
47 298

Frakt, transport
Frakt, transport og forsikring ved
6100 vareforsendelse

kr

-

Leie av lokaler / hall
6300 Leie lokaler

kr

101 005

Vedlikehold utstyr
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr

kr

-

kr
kr
kr

14 058
29 942
-

kr

16 725

5 500

kr
kr
kr
kr
kr

7 170
19 431
33

5 000

Kontorutgifter
6800 Kontorrekvisita
6810 Data/EDB Kostnad
6820 Trykksaker
Aviser, tidsskrifter, bøker og
6840 lignende
Møte, kurs, oppdatering og
6860 lignende
6890 Annen kontorkostnad
6900 Telefon
6910 ADSL/internett
6940 Porto
Bil / Reise / Overnatting
Bilgodtgjørelse dommere - ikke
7110 oppgavepliktig
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
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kr

kr

-

101 005

kr

kr

87 359

1 000
1 000
34 500
7 000
1 500

15 000
500
kr

kr
kr

-

53 000
53 000

172 822

48 629
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7141 Reisekostnad, dommere
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig
7180 Overnattningskostnader
Annen kostnadsgodtgjørelse /
7190 Lønn
7191 Bompengekostander
7192 Parkeringskostnader
15.

16.

17.

18.

kr
kr
kr

79 465
24 019

1 500
10 000

kr
kr
kr

14 000
6 710

12 000
1 250

Representasjon
7321 Annonser
7350 Servering, representasjon o.l

kr
kr

24 603

Premier, Gaver, Tilskudd
7421 Premier, medaljer, pokaler etc
7422 Gaver
7450 Tilskudd
7455 Tilskudd idrettslag
7456 Rekrutteringsformål
7457 Arrangementhonorar
7470 Fordeling overskudd Bingo
7510 Forsikring

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

43 474
1 048
32 598
11 191
15 500
2 828

kr
kr

19 021
4 562

kr

7 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

4 000
2 320
163 360
260
2 600
110 900
11 150
13 300
13 800
6 500
71 696
2 993
-

Utstyr
7730 Idrettsutstyr, rekvisita o.l
7731 Forbruksutstyr, tekstiler etc
Påmeldingsgebyr, stevner,
7770 arrangementer o.l

19.

Diverse
6710 Konsulenttjenester
7790 Annen kostnad
7791 Lisens Løkkebandy
7792 Lisens, Møre og Romsdal
7793 Lisens, Sunday League
7794 Prosjekt, Løkkebandy
7795 Prosjekt, Sunday League
7796 Prosjekt, Weekend League
7797 Lisens, Trønderserien
7798 Prosjekt, Trønderserien
7799 Utviklingspott
8170 Annen finanskostnad
8170 Annen finanskostnad
8170 Annen finanskostnad
Sum post 9 - 18

20.

Overskudd/underskudd
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kr

24 603

6 000
6 000

kr

106 639

45 000
20 000
1 500

20 000
3 500
kr

30 583

0

kr

402 879

160 700

45 000
15 000
12 500
54 000
11 200
12 000

10 000
1 000

kr

1 397 288

kr

-1 863
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21.

Beholdning ved sesongslutt, 31.12
Beholdning iflg banken
Differanse

kr
kr
kr

868 096
868 096
-0

22.

Avsetning

23.
24.
25.

Utestående fordringer
Utestående gjeld
Resultat 2016

kr
kr
kr

-1 863

26.

Sum omløpsmidler/total egenkapital 31.12.15

kr

868 096

Noter:
27.
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Vedlegg 3

Revidert budsjett 2017
Midt-Norge Bandyregion

Vedtatt
budsjett 2017,
årsmøtet 2016

Revidert budsjett 2017
1.

Beholdning ved 01.01.17

kr

868 095

kr

125 000

Inntekter
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tilskudd

kr

135 000

3441 Andre tilskudd

kr

90 000

kr

100 000

3442 Tilskudd øremerkede

kr

35 000

kr

35 000

3941 Gebyr, flytting av kamp

kr

-

3942 Gebyr, for få dommere

kr

-

3944 Gebyr, ikke møtt

kr

-

3945 Gebyr, klage på kamp

kr

kr

1 163 500
50 000

Gebyr

Aktivitet

kr

-

kr

1 118 650

3910 Kursinntekter

kr

50 000

kr

3920 Kontingent

kr

90 000

kr

90 000

3970 Påmeldingsavgift, seriespill

kr

372 500

kr

405 500

3972 Påmeldingsavgift, Trønderserien

kr

96 000

kr

75 000

3974 Påmeldingsavgift, Løkkebandycup

kr

7 200

kr

7 500

3975 Påmeldingsavgift, minirunde

kr

227 500

kr

210 000

3976 Påmeldingsavgift, Løkkebandy

kr

224 000

kr

250 000

3977 Påmeldingsavgift, Møre og Romsdal

kr

-

kr

30 000

3978 Påmeldingsavgift, Sunday League

kr

26 250

kr

24 500

3979 Påmeldingsavgift, Weekend League

kr

25 200

kr

21 000

3980 Ekstralisenser, Løkkebandy

kr

kr

-

3960 Bingo

kr

35 000

kr

-

kr

75 050

kr

60 000

kr

15 000

Lotteri

kr

Diverse

kr
1510 Fordringer

kr

-

3900 Annen driftsrelatert inntekt

kr

3 000

3901 Ordning, kjøregodtgjørelse dommere

kr

75 000

3999 Diverse inntekter

kr

-

8040 Renteinntekt, skattefri

kr

8 000

8040 Renteinntekt, skattefri

kr

50

Sum post 2 - 7
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Utgifter
8.

9.

Godtgjørelse

kr

586 500

kr

696 500

5000 Personalkostnader

kr

510 000

kr

625 000

5331 Godtgjørelse styre

kr

11 000

kr

11 000

5511 Dommerutviklingspott

kr

30 000

kr

20 000

5540 Godtgjørelse andre

kr

5 500

kr

5 500

5542 Godtgjørelse kurs

kr

30 000

kr

35 000

kr

80 000

kr

110 000

kr

80 000

kr

2 500

kr

2 500

kr

58 000

Leie av lokaler / hall
6300 Leie lokaler

kr

10. Vedlikehold utstyr
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr

110 000

kr

-

kr

-

6800 Kontorrekvisita

kr

10 000

kr

10 000

6810 Data/EDB Kostnad

kr

12 500

kr

10 000

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende

kr

-

kr

10 000

6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende

kr

12 500

kr

7 500

6900 Telefon

kr

20 000

kr

20 000

6940 Porte

kr

-

kr

500

kr

148 500

11. Kontorutgifter

kr

12. Bil / Reise / Overnatting

kr

55 000

172 500

7110 Bilgodtgjørelse ikke oppgavepliktig

kr

10 000

kr

30 000

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

kr

40 000

kr

20 000

7141 Ordning kjøregodtgjørelse dommere

kr

75 000

kr

60 000

7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig

kr

8 500

kr

5 000

7180 Overnattningskostnader

kr

20 000

kr

15 000

7191 Bompengekostander

kr

14 000

kr

16 000

7192 Parkeringskostnader

kr

5 000

kr

2 500

kr

20 000

kr

20 000

kr

20 000

kr

85 000

7421 Premier, medaljer, pokaler etc

kr

45 000

kr

45 000

7422 Gaver

kr

1 500

kr

1 500

7455 Tilskudd idrettslag

kr

20 000

kr

10 000

7457 Arrangementhonorar

kr

23 000

kr

23 000

7510 Forsikring

kr

2 500

kr

5 500

kr

255 200

7790 Annen kostnad

kr

-

7791 Lisens Løkkebandy/Trønderserien

kr

112 800

kr

52 000

7792 Lisens, Møre og Romsdal

kr

-

7793 Lisens, Sunday League

kr

-

13. Representasjon
7350 Servering, representasjon o.l

kr

14. Premier, Gaver, Tilskudd

kr

15. Diverse

kr
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7794 Prosjekt, Løkkebandy

kr

105 000

kr

105 000

7795 Prosjekt, Sunday League

kr

17 500

kr

11 200

7796 Prosjekt, Weekend League

kr

-

7797 Prosjekt, Trønderserien

kr

42 000

kr

36 000

7799 Utviklingspott

kr

50 000

kr

50 000

8170 Annen finanskostnad

kr

-

8170 Annen finanskostnad

kr

1 000

kr

1 000

16. Sum post 9 - 18

kr

1 364 300

kr

1 345 700

17. Overskudd/underskudd

kr

400

kr

27 850

18. Beholdning ved 31.12.17

kr

868 495

19. Utestående fordringer

kr

-

20. Utestående gjeld

kr

-

21. Sum omløpsmidler/egenkapital

kr

868 495
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Vedlegg 4

Avgifter seriespill - sesongen 2017/18
Serie
Herrer:
1.div
2.div
3.div
Damer:
1.div
2. div
Ungdomsseriene:
Alle divisjoner

Sats
10000,9500,9000,9500,9000,5000,-

Medlemskontingent pr. klubb: 2500,- (500,- i fratrekk ved årsmøteoppmøte).
Rene el-innebandyklubber: 1250,Løkkebandy: 8000,Dommerhonorar: 300,- pr. kamp pr. dommer
Minirunde: Pris pr. lag 500,- pr. runde
Weekend League: Pris pr. lag 600,- pr. runde
Sunday League: Pris pr. lag 750,- pr. runde
For evt. seriespill i Møre og Romsdal, og øvrige lavterskeltilbud som
iverksettes, gis styret myndighet til å fastsette avgifter og dommersatser i
henhold til aktivitetsform og utgifter.
Dommersatser
1. div herrer: 700,- pr. dommer
2. div herrer: 500,- pr. dommer
3. div herrer: 400,- pr. dommer
1. div kvinner: 500,- pr. dommer
2. div kvinner: 400,- pr. dommer
Ungdomsserier: 350,- pr. dommer
Weekend League: 100,- pr. dommer
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