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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 2015 (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 

fra 2016. 

 

Styrets innstilling: Styret foreslår at årsmøtet vedtar forslaget slik det 

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

 

Årsmøtet 2011 vedtok at klubber med deltakelse i samtlige klasser 

skulle få en reduksjon i seriespillavgiften, som påskjønnelse for høy 

aktivitet. Siden den gang har aktivitetstilbudet endret seg. Det er 

vanskelig å måle hva slags deltakelse som kvalifiserer til å nå kravet 

om «deltakelse i alle klasser». Samtidig er det fortsatt ønskelig at flest 

mulig klubber har størst mulig aktivitet, og tilbyr et aktivitetstilbud 

som favner flest mulig. Flere klubber har over en periode hatt 

minirundeaktivitet, men ikke klart å holde denne aktiviteten vedlike 

etter hvert som medlemmene har vokst inn i ungdomsklassene. Det i 

sin tur medfører også liten tilvekst i antall klubber representert i 

«tynne» seniordivisjoner. Det er derfor ønskelig med en videreføring 

av ordningen – for å stimulere til økt aktivitet i alle klubber. 

 

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 

 

Styrets innstilling: Styret foreslår at årsmøtet vedtar forslaget slik det 

foreligger. 
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7.3 Forslag fra Klæbu Innebandyklubb 
Innledning 

Det har i lengre tid vært stor forskjell på høyeste og laveste rangerte lag i førstedivisjon damer. Sist sesong havnet Klæbu 2 

nederst med 4 poeng og -123 i målforskjell. På toppen havnet NTNUI med 51 poeng og +126 i målforskjell. 

Dette er ikke moro for de lavest rangerte lagene og kan vel neppe være utviklende for de høyest rangerte lagene heller. Det blir 

rett og slett for stor forskjell på ”topp” og ”bunn”. 

Vi mener derfor at det er på høy tid å dele denne divisjonen opp i to divisjoner, med enten 5+5 eller 6+4/4+6 lag i hver divisjon. 

Skal det for eksempel være mulig for et nytt miljø på damesiden å komme seg inn i ordinært seriespill, må de få unngå å møte de 

beste lagene i regionen. Hvis ikke er vi redd det kommer til å ta fra dem motivasjonen fullstendig og at de vil være borte igjen 

neste sesong, noe vi egentlig synes er veldig uheldig. Vi må forsøke å legge forholdene til rette for at nye lag kan etablere seg i 

ordinært seriespill, for eksempel ved å senke terskelen for Sunday League lag med en 2. divisjon. Vi mener at å stimulere til 

vekst, også på seniorsiden, vil være utviklende for innebandysporten i regionen. 

Vår påstand er altså at det å dele dagens 1. divisjon damer i to, vil jevne ting litt mer ut og at nivået vil føles mer riktig for flere. 

Litt bakgrunnstall 

Under her har vi satt opp tabeller for en første- og en andredivisjon basert på den nylig avsluttede sesongs resultater. Resultatet 

er at det blir noe jevnere kamper og ikke fullt så store målforskjeller (tar forbehold om evt. regnefeil). 

”1. divisjon” 

 
S V U T + - diff P 

NTNUI 8 7 0 1 47 18 29 21 

Nidaros 8 4 0 4 37 26 11 12 

Freidig 8 3 0 5 21 29 -8 9 

Sjetne 8 3 0 5 19 29 -10 9 

Klæbu 8 3 0 5 23 45 -22 9 
 

”2. divisjon” 

 
S V U T + - diff P 

Nyborg 8 8 0 0 84 14 70 24 

NTNUI 2 8 5 1 2 39 25 14 16 

Øya 8 3 2 3 23 26 -3 11 

NTNUI 3 8 2 0 6 13 65 -52 6 

Klæbu 2 8 1 1 6 19 48 -29 4 
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Om Nyborg hadde vært med i ”1. divisjon” i stedet, ville tabellene sett slik ut 

”1. divisjon” 

 
S V U T + - diff P 

NTNUI 10 9 0 1 56 23 33 27 

Nidaros 10 6 0 4 58 32 26 18 

Sjetne 10 5 0 5 30 30 0 15 

Klæbu 10 4 1 5 33 53 -20 13 

Freidig 10 4 0 6 31 39 -8 12 

Nyborg 10 1 1 8 30 61 -31 4 
 

“2. Divisjon” 

 
S V U T + - diff P 

NTNUI 2 6 5 1 0 35 8 27 16 

Øya 6 3 2 1 21 9 12 11 

NTNUI 3 6 2 0 4 10 39 -29 6 

Klæbu 2 6 1 1 4 14 24 -10 4 
 

Man må selvfølgelig vurdere trippel eller firedobbel serie om man deler opp divisjonen i to, slik det gjøres på herresiden.  

Forslaget: 

Klæbu IBK foreslår at 1. divisjon damer fra og med sesongen 16/17, deles inn i to divisjoner. Vi foreslår videre at MNBR gjør 

selve inndelingen foran kommende sesong på bakgrunn av påmeldinger, samt en vurdering av nivået til det enkelte lag.  

Mvh Styret Klæbu IBK 

 

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget. 

 

Begrunnelse: Styret støtter intensjonene i forslaget, og er enig med 

forslagsstiller i at to divisjoner på damesiden er en god løsning. 

Samtidig sier ikke forslaget noe om hvor få damelag som kan delta og 

at man likevel skal ha seriespill i to divisjoner. Det sies heller ikke noe 

om fremtidig divisjonsinndeling. Styret har derfor et eget forslag (se 

forslag 7.4) hvor intensjonene i Klæbu sitt forslag er ivaretatt. 
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7.4 Forslag fra Midt-Norge Bandyregion 
Ved minimum 8 deltakende damelag i ordinært seriespill skal dette 

arrangeres i to ulike divisjoner – inndelt etter nivå (1. div kvinner og 2. 

div kvinner). For sesongen 2016/17 foretar styret i Midt-Norge 

Bandyregion den endelige divisjonsinndelingen, mens det i fremtidige 

sesonger følges ordinære opp/nedflyttingsregler (jmf. 

kampreglementet i innebandy). 
 

Styrets innstilling: Styret foreslår at årsmøtet vedtar forslaget slik det 

foreligger 
 

 

 

Lovendringssaker som krever 2/3-dels flertall: 

 

7.5 Revisjon av lov for Midt-Norge Bandyregion(se vedlegg 5) 
Forslagsstiller: Midt-Norge Bandyregion 

 

Idrettstinget 2015 vedtok enkelte revideringer i NIF sin lovnorm for 

særkretser. Årsmøtet gir styret i Midt-Norge Bandyregion fullmakt til 

å oppdatere MNBR sin lovnorm ihht. de føringer som Idrettstinget 

satte. 
 

Styrets innstilling: Styret foreslår at årsmøtet vedtar forslaget slik det 

foreligger. 

 

8. Budsjett 2017 (se vedlegg 3 og 4) 
- Avgifter sesongen 2016/17 

 

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

 

  10. Avslutning 
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Vedlegg 1 

Årsberetning, Midt-Norge Bandyregion 2015 
Trondheim, 130516 

 

Årsberetning, Midt-Norge Bandyregion 2015 

Årsberetningen er utarbeidet av administrasjonen i samarbeid med leder av det sittende styret. 

 

Administrasjon og styrearbeid 

Styret i Midt-Norge Bandyregion har i sesongen 2015/16 bestått av følgende personer: 

 

Leder: Jim Løvås 

Nestleder: Gisle Bakkeli 

Styremedlem: Christian S. Moe 

Styremedlem: Anita Strandheim 

Styremedlem: John Petter Jensen 

Styremedlem: Espen Sjetne 

Styremedlem: Marthe Kristiansen 

Vara: Anne-Berit Rian 

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. 2015 fortsetter i det 

samme sporet. De siste aktivitetstallene viser at antall medlemmer totalt sett for regionen har 

flatet noe ut, med en økning i Sør-Trøndelag, nedgang i Møre og Romsdal og tegn til ny 

utvikling i Nord-Trøndelag. I Midt-Norge er alle NBF sine idretter representert, men det er 

kun innebandy som er etablert som en reell konkurranseaktivitet. Bandy og landhockey er 

representert med en klubb, mens det er over 50 klubber som utøver innebandy.  

 

Fortsatt ser vi at flere nye idrettslag kommer til, aktiviteten blant de yngste er sterkt økende og 

lavterskelaktiviteten for de voksne blir stadig mer populær. De kommende årene er 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.  

 

Majoriteten av den organiserte aktiviteten er knyttet opp mot ett av våre tre fylker; Sør-

Trøndelag. I 2015 har dog den positive aktivitetsøkningen fortsatt i Nord-Trøndelag. Her er 
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det et betydelig potensial for videre vekst. I Møre og Romsdal ser vi ikke den samme positive 

utviklingen, og fokuset på aktivitet for barn og unge virker nedprioritert i klubbene. 

 

Idrettsregistreringen 2015 viser 

et stabilt medlemstall. Veksten 

totalt sett, ser ut til å ha flatet 

noe ut de siste årene etter mange 

år med vekst. Det er ikke 

unaturlig at dette forekommer. 

Så lenge antallet klubber 

forsetter å øke trenger ikke en 

utflating av total medlemsmasse 

å være bekymringsfullt - for en 

periode. Det vi kanskje bør være 

ekstra oppmerksomme på er at 

antallet kvinnelige medlemmer 

er betydelig lavere enn menn, 

og at vi i gruppen 13-19 år har 

hatt en langt lavere 

medlemsvekst enn i øvrige 

aldersgrupper de siste årene.  

 

Før sesongen 2014/15 ble det vedtatt å endre på serieformen i det aldersbestemte seriespillet 

for å imøtekomme store nivåforskjeller på lag i samme alderstrinn. Dette har resultert i langt 

flere jevne kamper for alle ungdomslag. Det har også gjort det enklere for nye lag å starte med 

innebandy i 

ungdomsårene. Det var 

også hovedmålene vi 

hadde med å endre 

serieformen. Likevel vil 

det ta flere år før vi kan 

konkludere hvordan dette 

faktisk vil påvirke 

medlemsutviklingen på 

ungdomstrinnet. At man 

har nedgang i en 

aldersgruppe fra ett år til 

et annet kan være et 

resultat av at et relativt 

stort kull har vokst ut av aldersgruppen, mens et langt mindre årskull har kommet inn. 

Dermed skal man være forsiktig med å konkludere for bastant på bakgrunn av aktivitetstall fra 

et år til et annet. Her må man se på utviklingen over flere år før man trekker slutninger. Det vi 

likevel kan fastslå er at det finnes behov for å utvikle vårt aktivitetstilbud til ungdomsgruppen. 
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Kanskje vi også her bør se på aktivitetstilbud som retter seg inn mot de som ønsker å prøve 

innebandy for første gang som 

tenåring – uten at det medfører å 

spille mot jevnaldrende som har spilt 

innebandy i mange år. Antall lag i 

aldersbestemt seriespill var ganske 

konstant de siste årene, mens det i 

lisensutviklingen er en liten vekst på 

ungdomstrinnet.  

 

Deltakelsen på minirundene har 

fortsatt å øke. Dette gjelder både i 

antall lag og antall klubber med lag. 

Deltakelsen er fortsatt sentrert fra 

Trondheimsområdet, men der hvor 

det i siste årsmelding ble etterlyst lag  

utenfor Trondheim har dette nå kommet i inneværende sesong. 

Det deltar nå 64 lag pr. minirunde i Midt-Norge. Sist sesong var tallet 52. Og kanskje vel så 

gledelig er det at stadig flere klubber har minirundelag. I 2010/11-sesongen hadde 8 

klubbmiljøer med deltakerlag på minirundene. Denne sesongen har 20 klubber vært innom 

våre runder. Det er også gledelig at klubbene har tatt utfordringen med å få med flere jentelag, 

og vi håper denne utviklingen fortsetter. Medlemsklubbene skal ha stor ros for sitt 

engasjement med å ha aktivitetstilbud for de yngste. Dette er innebandyens fremtid! 

 

Vårt aktivitetstilbud for 12-årslag, Weekend League, har etablert seg. Klubbene sine lag i 

denne aldersgruppen trives med å holde på «minirundekonseptet» lengst mulig, samtidig som 

spillerne får en forsiktig tilnærming til spill på stor bane – uten resultatfokus. 

 

Det er ønskelig at flere 

klubber jobber enda sterkere 

på aldersbestemt nivå, og i 

tillegg utvikler egen 

organisasjon. Vi ser at 

klubbene som har vekst er 

klubber som tenker helhet, 

har fokus på barn og unge 

med en aktiv 

foreldregruppe. Dessverre er 

det fortsatt for mange 

klubber drevet av 

enkeltpersoner. Det er viktig 

å få klubber til å delta i «SLU-gruppen» (Sportslig Langsiktig Utvikling) som er startet opp i 

regionen. En sportslig leder er et viktig verv i enhver klubb. Rollen kan få en koordinerende 
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oppgave omkring det sportslige tilbudet i en klubb på tvers av lag, samtidig som man får 

jevnlig mulighet til å «sparre» med andre sportslige ledere i andre klubber. Dette vil også 

være en viktig avlastning for klubbens leder og øvrige frivillige – spesielt i klubber som 

preges av for få ressurspersoner. At alle klubber velger en sportslig leder – med tilhørende 

arbeidsoppgaver – blir et viktig fokusområde de nærmeste årene.   

 

Nye klubber 

Antall medlemsklubber fortsetter å øke. Utleira IL og Børsa IL er lagene som har meldt seg 

inn i NBF i 2015. I starten på 2016 er det også varslet at Malvik IL ønsker å melde seg inn i 

NBF å starte innebandyaktivitet. Legg merke til at 2 av disse er idrettslag utenfor Trondheim. 

Det blir spennende å se om denne tendensen fortsetter. Vi opplever en økende interesse blant 

idrettslag som ønsker å tilby innebandyaktivitet i sitt lokalmiljø.  

 

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.  

 

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 2015 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 en 

grunnleggende forutsetning for å få flere barn og unge til våre idretter. 

 

Representasjon 

Martina Hall (NTNUI Innebandy) deltok da Norge kvalifiserte seg til VM i innebandy – et 

mesterskap som avholdes i Finland 2015. Randall Aa og Nikolai Amdal (begge Øya IBK) var 

tatt ut til å representere sine respektive lands landslag. Gunnar Sagberg Brevik (Nyborg IL), 

Brage Harby og Jørgen Halvorsen (begge SK Freidig) og Jonathan Moldjord (SK 

Trygg/Lade) ble alle tatt ut til U19-landslagets samling i august 2015.  Tomas 

Trogstad/Daniel Lindgren (begge Volda IBK) har sesongen 2015/16 dømt seriekamper på 

Forbundsnivå. SK Freidig sitt 98-lag vant i mars 2015 Tigers Cup i Drammen, i sin klasse. 

 

MNBR har i løpet av 2015 vært representert i mange sammenhenger av styremedlemmer 

og/eller ansatte. 

 

Økonomi 

Midt-Norge Bandyregion har en stabil økonomi. I 2015 gikk regionen med et overskudd. 

Dette kan forklares med god uttelling på søknader og tilskuddsordninger og ikke minst høy 

aktivitet. Samtidig er det fortsatt slik at regionen arbeider for å nå målet om å bli økonomisk 
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selvbærende. Fortsatt er Midt-Norge Bandyregion avhengig av støtte fra Norges 

Bandyforbund for å opprettholde dagens drift. Med en slik støtte kommer det også krav om å 

prioritere økt medlemsutvikling som regionen hele tiden blir målt på. 

Samtidig er regionen nærmere målet om å være økonomisk selvbærende enn man noen gang 

har vært. MNBR må derfor fortsette å jobbe målrettet for å øke aktiviteten i Midt-Norge. 

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.  

 

Prioriteringer i tiden fremover 

2015 var et godt år for Midt-Norge Bandyregion. Antall medlemsklubber er stigende og 

medlemsmassen er stabil. Minirundene er godt etablert som et av de beste tilbudene til barn i 

regionen - uansett idrett. Videre har lavterskeltilbudene for voksne, Løkkebandy og Sunday 

League, også vært et bevis på at vi tilbyr gode aktivitetsprodukt til voksne – uavhengig av 

ambisjonsnivå. Alle disse nevnte aktivitetene er arenaer som gir nye idrettslag som starter 

innebandyaktivitet. 

 

Inndelingen av ungdomsaktiviteten ved å se på andre parametere enn utelukkende alder, har 

andelen jevne kamper økt betraktelig for alle. Dette vil være et viktig verktøy i årene som 

kommer når vi skal ta vare på de mange innebandylagene som nå spiller uten resultatfokus på 

minirundene. 

 

For å nå Langtidsplanens ambisiøse mål foreslår regionens styre klare prioriteringer i 

budsjettet som foreslås for 2017. Slik styret ser det er det spesielt tre punkter som må styrkes. 

 

1. Utvikling 

Økt aktivitet er hovedmål nummer en. Flere klubber gir flere medlemmer og igjen økt 

aktivitet. Utviklingskonsulenten jobber godt, men trenger samtidig større handlerom for å 

kunne nå alle. i løpet av 2015 (og inn i 2016) har vi knyttet til oss, og utdannet, et lite «team» 

med instruktører som kan avholde klubbesøk, oppstartskurs og trenerkurs. I 2017 foreslås det 

at det settes av midler i en utviklingspott som dette teamet med instruktører kan benytte for å 

bistå nye og eksisterende klubbmiljøer i langt større grad enn hva tilfellet har vært tidligere år. 

Dette vil være en betydelig investering i ny aktivitet. 

 

2. Dommerutvikling 

Antall kamper som spilles i vår region øker betydelig. Dette vil fortsette å øke med økt 

aktivitet. Samtidig har det skjedd lite på dommerutviklingsbiten de siste årene. Vi ser at stadig 

flere yngre dommere ønsker å ta dommerkurs, men oppfølgingen som tilbys etter gjennomført 

kurs er liten. Her ligger trolig også mye av forklaringen til at mange velger å slutte etter kort 

tid som kampleder. Styret foreslår at det i budsjettet for 2017 settes av penger i en 

dommerutviklingspott som kan benyttes av den regionale dommerkomiteen i sitt arbeid med å 
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utdanne og følge opp våre dommere. I tillegg anføres det at fremtidige bøter klubbene ilegges 

grunnet for få dommere skal gå direkte tilbake til dommerutviklingsarbeidet i regionen. 

 

3. Administrasjon 

Med økt aktivitet kommer også økt behov for administrasjon og organisering. Regionen har 

den samme administrative størrelsen i dag som høsten 2009. I denne perioden har aktiviteten 

økt betydelig og antall aktivitetstilbud har gjort det samme. Høsten 2015 måtte det leies inn 

ressurser på timesbasis for å få alle oppgavene løst. Styret i Midt-Norge Bandyregion ønsker å 

signalisere at administrasjonen må styrkes innen 2017 for at regionen skal kunne klare å 

imøtekomme regionens økte aktivitetsomfang.  

 

Avsluttende linjer 

Midt-Norge Bandyregion fastslår at 2015 var nok et godt år for Midt-Norge Bandyregion. Til 

sammen utgjør våre medlemsklubber en solid andel av idrettslagene i Midt-Norge. For 

eksempel er innebandy nå blant Midt-Norges ti største idretter. Flere av våre klubber jobber 

godt med barn og unge, og er flinke til å skape aktivitet. Selv om også vi har utfordringer i vår 

aktivitet har vi god tro på at de rette verktøyene for å løse disse finnes. Dette gjenspeiles i 

budsjettforslaget for 2017. Midt-Norge Bandyregion ser derfor lyst på de kommende årene på 

lag med alle våre medlemsklubber. 

 

Utviklingskonsulentens årsrapport for sesongen 2015/16 kan leses her; 

http://www.nbfutvikling.no/files/2016/05/arsrapport-utviklingskonsulent_midt-norge_2015-

2016.pdf 

 

For resultater, tabeller og statistikk henviser vi til oversikten på www.mnbr.no. 

 

 

 

Midt-Norge Bandyregion, mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mnbr.no/
http://www.nbfutvikling.no/files/2016/05/arsrapport-utviklingskonsulent_midt-norge_2015-2016.pdf
http://www.nbfutvikling.no/files/2016/05/arsrapport-utviklingskonsulent_midt-norge_2015-2016.pdf
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Vedlegg 2 

Regnskap 2015 
 

 
 

 

Midt-Norge Bandyregion 
  

 

 
 

  Årsregnskap 2015     

     
Budsjett 2015 

1. Beholdning ved sesongstart 01.01 
 

 kr       752 739  762406 

     
  

 

Inntekter 
   

  

     
  

2. Tilskudd 
  

 kr       248 136  72000 

 
3441 Andre tilskudd  kr          151 384  

 
62000 

 
3442 Tilskudd øremerkede  kr            96 752  

 
10000 

 
3450 VO-tilskudd  kr                     -  

 
  

     
  

3. Leieinntekter 
 

 kr                 -    

 
3620 Leieinntekt, videreleie av hall  kr                     -  

 
  

     
  

4. Gebyr 
  

 kr         46 950    

 
3941 Gebyr, flytting av kamp  kr            10 700  

 
  

 
3942 Gebyr, for få dommere  kr            32 000  

 
  

 
3944 Gebyr, ikke møtt  kr              2 000  

 
  

 
3945 Gebyr, klage på kamp  kr                     -  

 
  

 
3946 Andre gebyrer/bøter  kr              2 250  

 
  

     
  

5. Aktivitet 
  

 kr       830 520  667550 

 
3910 Kursinntekter  kr            34 950  

 
20000 

 
3920 Kontingent  kr            53 750  

 
80000 

 
3970 Påmeldingsavgift, seriespill  kr          299 800  

 
387050 

 
3971 Påmeldingsavgift, Trondheimcup  kr                     -  

 
  

 
3973 Seriespillavgift  kr                     -  

 
  

 
3974 Påmeldingsavgift, annen cup  kr              5 500  

 
  

 
3975 Påmeldingsavgift, minirunde  kr          151 700  

 
96000 

 
3976 Påmeldingsavgift, Løkkebandy  kr          229 200  

 
84500 

 
3977 Påmeldingsavgift, Møre og Romsdal  kr              6 500  

 
  

 
3978 Påmeldingsavgift, Sunday League  kr            19 600  

 
  

 
3979 Påmeldingsavgift, Weekend League  kr            19 520  

 
  

 
3980 Ekstralisenser, Løkkebandy  kr            10 000  

 
  

     
  

6. Lotteri 
  

 kr                 -    

 
3960 Bingo  kr                     -  

 
  

 
3961 Spilleautomat  kr                     -  
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7. Diverse 
  

 kr       115 336  23500 

 
1510 Fordringer  kr            19 000  

 
8450 

 
3900 Annen driftsrelatert inntekt  kr              8 750  

 
  

 
3998 Ordning, kjøregodtgjørelse   kr            39 679  

 
  

 
3999 Diverse inntekter  kr            36 636  

 
  

 
8040 Renteinntekt, skattefri  kr                  35  

 
50 

 
8040 Renteinntekt, skattefri  kr            11 228  

 
15000 

 
8040 Renteinntekt, skattefri  kr                    8  

 
  

     
  

8. Sum post 2 - 7    kr    1 240 942  763050 

      

 

Utgifter 
    

      9. Godtgjørelse 
 

 kr       418 945  446300 

 
5000 Personalkostnader  kr          378 873  

 
310000 

 
5331 Godtgjørelse styre  kr              9 000  

 
16000 

 
5510 Godtgjørelse dommerarbeid  kr              8 000  

 
80800 

 
5540 Godtgjørelse andre  kr              4 500  

 
4500 

 
5542 Godtgjørelse kurs  kr            18 572  

 
35000 

     
  

10. Frakt, transport 
 

 kr                 -    

 
6100 

Frakt, transport og forsikring ved 
vareforsendelse  kr                     -  

 
  

     
  

11. Leie av lokaler / hall 
 

 kr         56 089  74000 

 
6300 Leie lokaler  kr            56 089  

 
74000 

     
  

12. Vedlikehold utstyr 
 

 kr                 -  1000 

 
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr  kr                     -  

 
1000 

     
  

13. Kontorutgifter 
 

 kr         56 079  18000 

 
6800 Kontorrekvisita  kr              3 493  

 
1500 

 
6810 Data/EDB Kostnad  kr            18 107  

 
4500 

 
6820 Trykksaker  kr                     -  

 
  

 
6840 

Aviser, tidsskrifter, bøker og 
lignende  kr              3 858  

 
5500 

 
6860 

Møte, kurs, oppdatering og 
lignende  kr              2 122  

 
  

 
6890 Annen kontorkostnad  kr              1 521  

 
  

 
6900 Telefon  kr            26 682  

 
6000 

 
6910 ADSL/internett  kr                     -  

 
  

 
6940 Porto  kr                 296  

 
500 

     
  

14. Bil / Reise / Overnatting 
 

 kr       142 185  75500 

 
7110 Bilgodtgjørelse ikke oppgavepliktig  kr              1 528  

 
4500 

 
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig  kr            70 212  

 
47000 

http://www.mnbr.no/


 

NORGES BANDYFORBUND 

BANDY • INNEBANDY • HOCKEY 

 

 
 

     

Web: http://www.mnbr.no 

E-post: dagligleder@mnbr.no 

Telefon: 958 66 711 

 

Adresse: Midt-Norge Bandyregion 

Postboks 9465 – Sluppen 

 Idrettens Hus 

               7495 Trondheim 

  

 

 
7141 Reisekostnad, dommere  kr            38 259  

 
  

 
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig  kr              1 380  

 
1500 

 
7180 Overnattingskostnader  kr            13 773  

 
15000 

 
7190 

Annen kostnadsgodtgjørelse / 
Lønn  kr                     -  

 
  

 
7191 Bompengekostander  kr            12 000  

 
7000 

 
7192 Parkeringskostnader  kr              5 033  

 
500 

     
  

15. Representasjon 
 

 kr         18 817  5500 

 
7321 Annonser  kr                     -  

 
  

 
7350 Servering, representasjon o.l  kr            18 817  

 
5500 

     
  

16. Premier, Gaver, Tilskudd 
 

 kr         89 444  95000 

 
7421 Premier, medaljer, pokaler etc  kr            50 389  

 
35000 

 
7422 Gaver  kr                 544  

 
1500 

 
7450 Tilskudd  kr                     -  

 
  

 
7455 Tilskudd idrettslag  kr              2 000  

 
  

 
7456 Rekrutteringsformål  kr              4 900  

 
20000 

 
7457 Arrangement honorar  kr            28 900  

 
35000 

 
7470 Fordeling overskudd Bingo  kr                     -  

 
  

 
7510 Forsikring  kr              2 711  

 
3500 

     
  

17. Utstyr 
  

 kr         73 312    

 
7730 Idrettsutstyr, rekvisita o.l  kr            61 171  

 
  

 
7731 Forbruksutstyr, tekstiler etc  kr            12 141  

 
  

 
7770 

Påmeldingsgebyr, stevner, 
arrangementer o.l  kr                     -  

 
  

     
  

18. Diverse 
  

 kr       267 593  47750 

 
6710 Konsulenttjenester  kr              3 550  

 
  

 
7790 Annen kostnad  kr              6 240  

 
11000 

 
7791 Lisens Løkkebandy  kr          131 040  

 
35750 

 
7792 Lisens, Møre og Romsdal  kr              3 120  

 
  

 
7793 Lisens, Sunday League  kr            11 170  

 
  

 
7794 Prosjekt, Løkkebandy  kr            89 620  

 
  

 
7795 Prosjekt, Sunday League  kr            11 600  

 
  

 
7796 Prosjekt, Weekend League  kr              8 400  

 
  

 
8170 Annen finanskostnad  kr              2 853  

 
1000 

 
8170 Annen finanskostnad  kr                     -  

 
  

 
8170 Annen finanskostnad  kr                     -  

 
  

19. Sum post 9 - 18    kr    1 122 464  763050 

     
  

20. Overskudd/underskudd    kr       118 477  0 
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21. Beholdning ved sesongslutt, 31.12 
 

 kr       871 216  
 

      22. Avsetning      kr         65 000  
 

      23. Utestående fordringer 
 

 kr                 -  
 24. Utestående gjeld 

 
 kr                 -  

 25. Resultat 2015    kr         53 477  
 

      26. Sum omløpsmidler/total egenkapital 31.12.15 
 

 kr       806 216  
 

      

 
Noter 

27. 

Det er inntektsført en avsetning på 65000,- under post 3441. Dette er tilskudd fra NBF på prosjektmidler som 
iverksettes 2016.Midlene ble overført i desember 2015. Dette påvirker overskuddet for 2015, men er trukket fra  
i resultatet. Post 5542: Betydelige kursutgifter for 2015 ble ikke fakturert MNBR av NBF før i 2016. Dermed er  
det en utgift på 25000,- som først vil bli ført på 2016-regnskapet, men som egentlig hører hjemme på 2015-
regnskapet.  

      

 
Øvrig informasjon om enkeltposter 

 
Post 3441 og 3442: Regionen har gode rutiner for å søke tilskudd opp mot aktivitet. Dette gir regnskapet et  
godt bilde av. Øremerkede tilskudd er hovedsakelig tilbakeføringer av utgifter fra NBF. 

 

 
Post 3999: Innbetaling av bestilt utstyr gjennom NBF/videresalg av briller/mål/utstyr. 

28. Post 5000: MNBR sin andel av adm. lønnskostnader. 

 
Post 7421: Innkjøp av minirundepremier og øvrige premier til MNBR sin aktivitet. 

 
Post 7730: Delfinansiering av utstyr til aktivitet tilknyttet medlemsklubber/forskuttering på dommerbekledning. 

 
Post 7791 og 7794: MNBR sine kostnader for gjennomføring av Løkkebandyaktiviteten. 

 
Post 7793 og 7795: MNBR sine kostnader for gjennomføring av Sunday League. 

 

 

http://www.mnbr.no/


 

NORGES BANDYFORBUND 

BANDY • INNEBANDY • HOCKEY 

 

 
 

     

Web: http://www.mnbr.no 

E-post: dagligleder@mnbr.no 

Telefon: 958 66 711 

 

Adresse: Midt-Norge Bandyregion 

Postboks 9465 – Sluppen 

 Idrettens Hus 

               7495 Trondheim 

  

 

 

http://www.mnbr.no/


 

NORGES BANDYFORBUND 

BANDY • INNEBANDY • HOCKEY 

 

 
 

     

Web: http://www.mnbr.no 

E-post: dagligleder@mnbr.no 

Telefon: 958 66 711 

 

Adresse: Midt-Norge Bandyregion 

Postboks 9465 – Sluppen 

 Idrettens Hus 

               7495 Trondheim 

  

 

Vedlegg 3  

Budsjett 2017 
 

 
 

 

Midt-Norge Bandyregion 
 

 

 
 

  Budsjett 2017   

1. Beholdning ved sesongstart 01.01 
 

 kr     876 618  

 

Inntekter 
   2. Tilskudd 
  

 kr     135 000  

 
3441 Andre tilskudd  kr          100 000  

 

 
3442 Tilskudd øremerkede  kr            35 000  

 

     3. Leieinntekter 
  

 kr               -  

 
3620 Leieinntekt, videreleie av hall  kr                     -  

 4. Gebyr 
  

 kr               -  

 
3941 Gebyr, flytting av kamp  kr                     -  

 

 
3942 Gebyr, for få dommere  kr                     -  

 

 
3944 Gebyr, ikke møtt  kr                     -  

 

 
3945 Gebyr, klage på kamp  kr                     -  

 

     5. Aktivitet 
  

 kr  1 163 500  

 
3910 Kursinntekter  kr            50 000  

 

 
3920 Kontingent  kr            90 000  

 

 
3970 Påmeldingsavgift, seriespill  kr          405 500  

 

 
3972 Påmeldingsavgift, Trønderserien  kr            75 000  

 

 
3974 Påmeldingsavgift, Løkkebandycup  kr              7 500  

 

 
3975 Påmeldingsavgift, minirunde  kr          210 000  

 

 
3976 Påmeldingsavgift, Løkkebandy  kr          250 000  

 

 
3977 Påmeldingsavgift, Møre og Romsdal  kr            30 000  

 

 
3978 Påmeldingsavgift, Sunday League  kr            24 500  

 

 
3979 Påmeldingsavgift, Weekend League  kr            21 000  

 

 
3980 Ekstralisenser, Løkkebandy  kr                     -  

 6. Lotteri 
  

 kr               -  

 
3960 Bingo  kr                     -  

 

 
3961 Spilleautomat  kr                     -  

 

 7. Diverse 
  

 kr      75 050  

 
1510 Fordringer  kr                     -  

 

 
3900 Annen driftsrelatert inntekt  kr                     -  

 

 
3901 Ordning, kjøregodtgjørelse dommere  kr            60 000  

 

 
3999 Diverse inntekter  kr                     -  

 

 
8040 Renteinntekt, skattefri  kr            15 000  

 

 
8040 Renteinntekt, skattefri  kr                  50  

 8. Sum inntekter      kr 1 373 550  
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Utgifter 
   9. Godtgjørelse 
  

 kr     696 500  

 
5000 Personalkostnader  kr          625 000  

 

 
5331 Godtgjørelse styre  kr            11 000  

 

 
5511 Dommerutviklingspott  kr            20 000  

 

 
5540 Godtgjørelse andre  kr              5 500  

 

 
5542 Godtgjørelse kurs  kr            35 000  

 

     10. Frakt, transport 
 

 kr               -  

 
6100 

Frakt, transport og forsikring ved 
vareforsendelse  kr                     -  

 

     11. Leie av lokaler / hall 
 

 kr      80 000  

 
6300 Leie lokaler  kr            80 000  

 

     12. Vedlikehold utstyr 
 

 kr        2 500  

 
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr  kr              2 500  

 

     13. Kontorutgifter 
  

 kr      58 000  

 
6800 Kontorrekvisita  kr            10 000  

 

 
6810 Data/EDB Kostnad  kr            10 000  

 

 
6820 Trykksaker  kr                     -  

 

 
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende  kr            10 000  

 

 
6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende  kr              7 500  

 

 
6890 Annen kontorkostnad  kr                     -  

 

 
6900 Telefon  kr            20 000  

 

 
6910 ADSL/internett  kr                     -  

 

 
6940 Porto  kr                 500  

 

     14. Bil / Reise / Overnatting 
 

 kr     148 500  

 
7110 Bilgodtgjørelse ikke oppgavepliktig  kr            30 000  

 

 
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig  kr            20 000  

 

 
7141 Kjøregodtgjørelse dommere  kr            60 000  

 

 
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig  kr              5 000  

 

 
7180 Overnattningskostnader  kr            15 000  

 

 
7190 Annen kostnadsgodtgjørelse / Lønn  kr                     -  

 

 
7191 Bompengekostander  kr            16 000  

 

 
7192 Parkeringskostnader  kr              2 500  

 

     15. Representasjon 
 

 kr      20 000  

 
7321 Annonser  kr                     -  

 

 
7350 Servering, representasjon o.l  kr            20 000  

 

     16. Premier, Gaver, Tilskudd 
 

 kr      85 000  

 
7421 Premier, medaljer, pokaler etc  kr            45 000  

 

 
7422 Gaver  kr              1 500  

 

http://www.mnbr.no/


 

NORGES BANDYFORBUND 

BANDY • INNEBANDY • HOCKEY 

 

 
 

     

Web: http://www.mnbr.no 

E-post: dagligleder@mnbr.no 

Telefon: 958 66 711 

 

Adresse: Midt-Norge Bandyregion 

Postboks 9465 – Sluppen 

 Idrettens Hus 

               7495 Trondheim 

  

 

 
7450 Tilskudd  kr                     -  

 

 
7455 Tilskudd idrettslag  kr            10 000  

 

 
7456 Rekrutteringsformål  kr                     -  

 

 
7457 Arrangement honorar  kr            23 000  

 

 
7510 Forsikring  kr              5 500  

 

     17. Utstyr 
  

 kr               -  

 
7730 Idrettsutstyr, rekvisita o.l  kr                     -  

 

 
7770 Påmeldingsgebyr, stevner, arrangementer o.l  kr                     -  

 

     18. Diverse 
  

 kr     255 200  

 
7790 Annen kostnad  kr                     -  

 

 
7791 Lisens Løkkebandy  kr            52 000  

 

 
7792 Lisens, Møre og Romsdal  kr                     -  

 

 
7793 Lisens, Sunday League  kr                     -  

 

 
7794 Prosjekt, Løkkebandy  kr          105 000  

 

 
7795 Prosjekt, Sunday League  kr            11 200  

 

 
7796 Prosjekt, Weekend League  kr                     -  

 

 
7797 Prosjekt, Trønderserien  kr            36 000  

 

 
7799 Utviklingspott  kr            50 000  

 

 
8170 Annen finanskostnad  kr                     -  

 

 
8170 Annen finanskostnad  kr              1 000  

 19. Sum utgifter      kr  1 345 700  

     

     20. Overskudd/underskudd    kr      27 850  

     

     21. Beholdning ved sesongslutt, 31.12 
 

 kr     904 468  

     22.  Utestående fordringer 
 

 kr               -  

23. Utestående gjeld 
 

 kr               -  

    
 kr               -  

24.  Sum omløpsmidler/egenkapital 
 

 kr     904 468  
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Vedlegg 4  

Avgifter seriespill - sesongen 2016/17 
Serie Sats 

Herrer:  

1.div 9000,- 

2.div 8500,- 

3.div 8250,- 

  
Damer:  

1.div 8800,- 

2. div 8500,- 

  

Ungdomsseriene:  

Alle divisjoner 4500,- 

 

Medlemskontingent pr. klubb: 2500,- (500,- i fratrekk ved årsmøteoppmøte). 

Rene el-innebandyklubber: 1250,- 

 

Løkkebandy: 7000,- (maks 10 lisenser pr. lag dekkes) 

Dommerhonorar: 250,- 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 (maks 10 lisenser pr. lag dekkes) 

Dersom det startes andre lavterskeltilbud gis styret myndighet til å fastsette 

avgifter og dommerhonorar for disse. 

 

Dommersatser 

Dommersatser foreslås uforandret fra sesongen 2015/16. 

For dommersatser i lavterskeltilbud gis styret fullmakt til å fastsette disse i 

henhold til utgifter og aktivitetsform. 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. 
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Vedlegg 5 

Lov for Midt-Norge Bandyregion 
 

LOVNORM FOR MIDT-NORGE BANDYREGION 
Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 

           

Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner 
 

Lovnormen gjelder for særkretser og regioner. Med region menes sammenslåtte særkretser 

og særkretser som har et geografisk område som er større enn et fylke. I lovnormen brukes 

særkrets som et felles begrep for både særkrets og region.  

 

Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets lovnorm for egne 

særkretser som er basert på NIFs lovnorm for særkretser.  

 

Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det særforbundet må ha i sin egen 

lov. Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært særkretsting etter å ha vært 

oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til 

særforbundet for godkjenning.  

 

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det valgfritt å 

ta med fotnotene i egen lov. 

 

NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no 

 

 

LOV FOR MIDT-NORGE BANDYREGION 
 

Stiftet 15.04.1993, med senere endringer av 31.05.2015, godkjent av Norges Bandyforbund 

DD.MM.ÅÅÅÅ.  

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

§ 1  Formål 

 

(1) Regionens formål er å arbeide for Norges Bandyforbund (NBF) sine idretters utvikling 

innen regionen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Regionen skal bistå NBF 

i alle spørsmål som gjelder forbundets idretter innen regionen.  

 

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 

aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
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§ 2  Organisasjon 

(1)  Regionen er opprettet av Norges Bandyforbund (NBF) og består av alle idrettslag 

innen regionens grenser som er medlem av Norges Bandyforbund. Regionens grenser 

fastsettes av Norges Bandyforbund, og innebefatter områdene Nord-Trøndelag, Sør-

Trøndelag og Møre og Romsdal. 

 

(2) Gjennom NBF er regionen et organisasjonsledd innen Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité (NIF). 

 

(3)  Regionen skal følge NIFs og NBF sitt regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for 

regionen uavhengig av hva som måtte stå i regionens egen lov. 

 

(4)  Saker av felles interesse for idretten, bør forelegges idrettskretsen. 

 

§ 3  Oppgaver 
Regionen skal bl.a.:  

a) Representere Norges Bandyforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett. 

b) Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett. Bistå 

idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter. 

c) Godkjenne idrettsarrangementer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide 

terminliste. 

d) Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med Norges Bandyforbunds planer.  

e) Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig 

virksomhet med størst mulig variasjon og omfang. 

f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg. 

g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra 

Norges Bandyforbund og tilhørende idrettskrets(er). 

 

§ 4  Kontingent 

(1) Kontingenten fastsettes av regionstinget og betales forskuddsvis pr. år. Kontingenten 

settes til 2500,- pr. klubb. Rene el-innebandyklubber betaler halv kontingent. Første 

medlemsår i NBF betales det ikke medlemskontingent til regionen. Klubber som stiller 

med minst en representant på årsmøtet i MNBR får 500,- i reduksjon i sin kontingent 

gjeldende år. 

 

(2) Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på 

regionstinget. Styret kan anbefale overfor Norges Bandyforbund at lag, som skylder 

kontingent eller avgift for mer enn ett år, mister sitt medlemskap
1
 i Norges 

Bandyforbund.  

 

 

                                                 
1
 Med skyldig kontingent for mer enn ett år menes kontingent som er forfalt til betaling i tingperioden. 
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II TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

 

§ 5  Kjønnsfordeling  

(1)  Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til 

årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være 

forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved 

valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra 

hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. 

Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 

(2)  Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal 

styret innen én måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært 

årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, 

komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

(3)  Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, 

hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å 

oppfylle bestemmelsen. 

(4)  Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å 

innkalle til nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning. 

(5)  Idrettsstyret
2
 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om 

dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 

dager etter regionstinget. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av 

gangen. 
 

§ 6  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.  

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et 

idrettslag tilsluttet regionen i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. 

NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved 

fullmakt. 

(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i særkretsen: 

medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 

(3)  Forslagsrett: 

a)  Styret i regionen har forslagsrett til og på regionstinget.  

                                                 
2
 Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement.  
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b)  Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til regionstinget, 

og dets representant(er) har forslagsrett på regionstinget. 

c)  Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 14(3), har forslagsrett til regionstinget i 

saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets 

representant(er) har forslagsrett på regionstinget innenfor komiteens/utvalgets 

arbeidsområde.  

 (4)  Talerett:
3
  

a) Revisor har talerett på regionstinget i saker som ligger innenfor sitt 

arbeidsområde.  

b)   Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på regionstinget. 

 

§7  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker  

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. 

i organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant 

ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av 

stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.  

(2)  En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som 

representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan 

heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det 

organisasjonsledd representasjonen skjer.   

(3)  Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan 

sammenlignes med et ansettelsesforhold.  

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å 

utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.  

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt 

eller oppnevnt.  

(6)  Idrettsstyret
4
 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. 

Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis 

dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

 

                                                 
3
 Særkretstinget kan også beslutte å gi talerett til andre personer. 

4
 Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement. 
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§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 

regionen 
 

(1) En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en 

økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd, 

utvalg/komite innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder 

styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som 

har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem 

oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, 

ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før 

ansettelsesforholdet mv. er opphørt.  

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 

oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet 

organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en 

tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses som ikke valgt 

eller oppnevnt. 

(4)  Idrettsstyret
5
 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. 

Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis 

dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

§ 9  Inhabilitet  

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i regionen er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a) når vedkommende selv er part i saken,  

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje 

eller i sidelinje så nær som søsken,  

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,  

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til 

å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende 

selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også 

legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.  

                                                 
5
 Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement.  
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(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 

underordnet i regionen.  

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil 

kunne påvirke vedkommedes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at 

vedkommende viker sete.  

(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en 

avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for 

flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet 

medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. 

I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si 

fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet 

avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved 

avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.  

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en 

part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers 

finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste 

overordnete til avgjørelse.  

 

§ 10  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

(1)  Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i regionen vedtaksføre når et 

flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. 

Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling
6
 eller ved fjernmøte

7
. Ved skriftlig 

saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med 

forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin 

tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig 

saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere 

med hverandre.  

 (3)  Det skal føres protokoll fra styremøter.  

   

                                                 
6
 For eksempel per e-post. 

7
 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 
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§ 11  Refusjon av utgifter. Godtgjørelse  

 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 

 

(2)  Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 12  Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

 

(1)  Regionen er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.
8
  

 

(2) Dersom regionen har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal regionen 

følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, 

velge å følge regnskapsloven. Dersom regionen har en årlig omsetning på kr 5 

millioner eller mer, skal regionen følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid 

engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse 

lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité 

med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 

 

(3)  Bankkonti skal være knyttet til regionen og skal disponeres av to personer i fellesskap. 

Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

 

(4)  På regionstinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise 

underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør 

fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.  

 

(5)  Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom 

regionen har daglig leder skal også vedkommende signere. 

 

(6)  Regionen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 

sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og 

garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Regionen kan dog delta i NIFs 

konsernkontoordning etter søknad fra regionen og beslutning fra Idrettsstyret. 

                                                 
8
 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår. 

http://www.mnbr.no/


 

NORGES BANDYFORBUND 

BANDY • INNEBANDY • HOCKEY 

 

 
 

     

Web: http://www.mnbr.no 

E-post: dagligleder@mnbr.no 

Telefon: 958 66 711 

 

Adresse: Midt-Norge Bandyregion 

Postboks 9465 – Sluppen 

 Idrettens Hus 

               7495 Trondheim 

  

 

(7)   Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 

forhold til regionens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av regionstinget. 

 

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 13  Regionstinget  

 

(1)  Regionens høyeste myndighet er regionstinget som avholdes årlig innen utgangen av 

mai måned. 

 

(2)  Regionstinget innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til de 

organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at 

saksdokumentene gjøres tilgjengelig på regionens internettside eller på annen 

forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige 

senest én uke før regionstinget. Forslag som skal behandles på regionstinget, må være 

sendt til styret senest to uker før regionstinget. Fullstendig sakliste og andre 

nødvendige saksdokumenter med forslag til regionstinget må være gjort tilgjengelig 

senest én uke før regionstinget.  

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør regionstinget hhv. under godkjenning 

av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er 

saker som ikke kan behandles.  

(4) Regionstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

(5) På regionstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som 

ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker 

kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning 

av saklisten. 

 

§ 14  Representasjon på regionstinget 

 

(1) På regionstinget møter med stemmerett: 

a) Regionens styre. 

b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala: 

Klubber med inntil 50 medlemmer: 1 representant 

Klubber med 51-100 medlemmer: 2 representanter 

Klubber med 101 eller flere medlemmer: 3 representanter 

 

(2) Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter 

fullmakt.  
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(3)  Videre møter uten stemmerett:  

a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom 

leder er forhindret fra å møte. 

b) Kontrollkomiteens medlemmer. 

c) Valgkomiteens medlemmer. 

d) Revisor. 

 

(4) Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

 

§ 15  Ledelse av regionstinget 

Regionstinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være 

valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 

 

§ 16  Regionstingets oppgaver  

 

Regionstinget skal: 

a) Godkjenne de fremmøtte representantene. 

b) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 

c) Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen. 

d) Behandle beretning. 

e) Behandle regnskap for regionen i revidert stand. 

f) Behandle forslag og saker.
9
 

g) Fastsette kontingent. 

h) Behandle budsjett for regionen. 

i) Foreta følgende valg
10

:  

1. Leder og nestleder.  

2. 5 styremedlemmer
11

 og 1 varamedlem. 

3. 2 revisorer.
12

 

4. Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi regionstyret 

fullmakt til å oppnevne representantene. 

5. Dommerkomité med leder og to medlemmer 

6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste 

regionsting. 

                                                 
9
 Tinget bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for 

særkretser/regioner. 
10

 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på særkretstinget. Særkretstinget kan i tillegg velge andre 

tillitsvalgte det er behov for. Dette skal i tilfelle fremgå av den enkelte særkrets’ egen lov. 
11

 Antall styremedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styremedlemmene kan velges til spesifikke 

oppgaver. 
12

 Særkretser med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, 

og må innta følgende som nytt pkt. 9: ”Engasjere statsautorisert/ registrert revisor til å revidere idrettsrådets 

regnskap.” Pkt. 9 forskyves til nytt pkt. 10 og bokstav c) endres til ”Kontrollkomité med minst to medlemmer.”. 
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Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til regionstyret bør 

velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg 

avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 

§ 17  Stemmegivning på regionstinget 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være 

truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn 

én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal 

anses som ikke avgitt.  

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 

det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 

stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 

kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og 

stemmene anses som ikke avgitt.  

(3)  Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de 

avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest 

stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha 

mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av 

vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første 

omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så 

omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som 

har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 

loddtrekning.  

 

§ 18  Ekstraordinært regionsting 

 

(1) Ekstraordinært regionsting innkalles av regionstyret med minst 14 dagers varsel  

            etter:  

a) Vedtak av regionstyret. 

b) Vedtak av regionstinget. 

c) Vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd. 

d) Skriftlig krav fra ¼ av idrettslagene i regionen. 

(2)  Ekstraordinært regionsting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede. 

(3) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller 

være gjort tilgjengelig på regionens internettside eller annen forsvarlig måte. I 

sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort 

tilgjengelig på annen måte og dokumentene skal være gjort tilgjengelig på 

innkallingstidspunktet.  
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(4)  Et ekstraordinært regionsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter 

som møter.  

 

(5)  Ekstraordinært regionsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 

kravet om innkalling av tinget.  

 

(6)  Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget 

er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 

§ 19  Regionens styre 

 

(1) Regionen ledes og forpliktes av styret som er regionens høyeste myndighet mellom 

tingene.
13

 

 

(2) Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette regionstingets og overordnede organisasjonsledds vedtak og 

bestemmelser. 

b) Forestå regionens daglige administrasjon, representere regionen utad og utøve 

faglige myndighet innen regionens grenser. 

c) Påse at regionens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar 

med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og 

sørge for at regionen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 

budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 

d) Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen 

regionen og utarbeide terminlister for dette. 

e) Utvikle regionens organisasjon og aktivitetstilbud. 

f) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks 

for disse.  

g) Sende foreskrevne rapporter til overordnede organisasjonsledd til fastsatte 

frister. 

 

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det, eller minst to av 

styremedlemmene forlanger det.  

 

§ 20  Valgkomité 

 

Valgkomiteen velges på regionstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal 

legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på regionstinget. 

Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.  

                                                 
13

 Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen 

særkretsen, for eksempel trenings-/konkurransegrupper på tvers av særkretsgrensene. 
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§ 21  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og 

konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 

 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 

 

§ 22  Avtaler og samarbeid mellom regionen og næringslivet 

 

Avtaler og samarbeid mellom regionen og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13. 

 

§ 23  Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 

 

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.  

 

§ 24  Bestemmelser om konkurranseforbud 

 

Idrettsstyret og Norges Bandyforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av 

organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet 

gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever 

saklig grunn. 

 

 

 

§ 25  Lovendring 

 

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært regionsting etter å ha 

vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

 

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer 

vedtatt av regionen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Norges Bandyforbund. 

Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

 

(3) I forbindelse med godkjenningen kan Norges Bandyforbund pålegge nødvendig 

endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. 

 

(4)  Endringer i §§ 25 og 26 kan ikke vedtas av regionen selv med mindre endringene 

følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 
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§ 26  Nedlegging – Sammenslutning  

 

(1) Regionen kan bare nedlegges av Norges Bandyforbund. 

 

(2)  Norges Bandyforbund har myndighet til å foreta sammenslutning av regioner. 

Sammenslutning regnes ikke som nedlegging. 

 

(3)  Ved nedlegging eller annet opphør av regionen tilfaller regionens overskytende midler 

etter avvikling et formål godkjent av Norges Bandyforbund. 
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