Til Region øst

Protokoll fra styremøte i Region Øst
Møtested
Møtedato
Møtetid

Helsfyr, Oslo
070618
17:30 – 19:30

Sak 0 Styrets medlemmer
Styret består av følgende medlemmer etter valget på årsmøtet 20. mars 2018
o
o
o
o
o
o
o

Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Knut Skjerping, Kjelsås BTK (ikke på valg)
Øivind Eriksen, Hamkam (ikke på valg)
Siri Karina Evensen, B-72 (ikke på valg)
Ragna Grindheim, B-72 (ikke på valg)
Kristin Eng, Fokus BTK (valgt for 2 år)
Stig Amundsen, Harestua IL (valgt for 2 år)
Carl-Erik Farnes, Oslo BTK (valgt for 2 år)

Hele styret deltok på styremøtet 7. juni 2018.
Sak 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 15. mai 2018.
Protokollen fra styremøtet 150518 ble gjennomgått og godkjent.
Vedtak

Protokollen fra styremøtet 150518 ble godkjent.

Sak 2 Status oppfølging
a. Seriespill
Tre klubber ønsker å koordinere 4. og 5. divisjon. Søkerne er Harestua IL, Askim
BTK og Oslo BTK. De tre siste sesongene har henholdsvis Harestua IL, B72 og
Oslo BTK hatt totalansvaret for koordineringen, med Oslo BTK som siste ansvarlige,
sesongen 2017/2018. Et av prinsippene for fordelingen av koordineringen er at den
skal "gå på omgang".
Vedtak

Styret ga koordineringen til Harestua IL for 4. divisjon og Askim BTK
for 5. divisjon. Harestua IL gjennomfører nødvendig opplæring av
Askim BTK. Harestua IL mottar kr 15.000 for koordineringen av 4.
divisjon og kr 5.000 for opplæringen av Askin BTK. Askim BTK
mottar kr 10.000 for koordineringen av 5. divisjon.

b. Stevner
Regionens stevner omfatter regioncupene og regionmesterskapet sesongen 2018/2019.
Sesongens stevner ble fordelt til B72, Harestua IL og Kobra BTK.
Stig og Carl-Erik utfordres til å lage et opplegg med gitte kriterier for å kåre den beste
arrangøren av de tre som arrangerer regioncuper og regionmesterskap i 2018/2019.

Vedtak

Styret bestemte at B72 arrangerer Regioncup 1 (6. og 7. oktober 2018),
Harestua IL arrangerer Regioncup 2 (2. og 3. februar 2019) og Kobra
BTK Regioncup 3/Regionmesterskap (9. og 10. mars 2019).
Stig og Carl-Arne lager et opplegg for å kåre den beste arrangøren i
regionens tre stevner i sesongen 2018/2019. Opplegget presenteres på
styremøtet 13. september 2018. Styret vedtar senere hvordan beste
arrangør skal premieres.

c. Samlinger mv
Ragna orienterte om regionens deltakelse i en større turnering Danmark 18. – 21. mai
2018.
Kristin og Ragna orienterte om de 4 regionsamlingene sesongen 2018/2019.
Trenermodellen på samlingene vurderes endret.
Vedtak

Sesongen 2018/2019 arrangeres 4 regionsamlinger. De arrangeres som
følger;
1
2
3
4

Harestua IL
Harestua IL
Sted ikke bestemt
Sted ikke bestemt

8. – 9. september 2018
20. – 21. oktober 2018
12. – 13. januar 2019
23. – 24. mars 2019

Styret gir Ragna og Kristin fullmakt til å arbeide videre med
samlingene, herunder vurdere å endre trenermodellen.
NBTFs regionlagsturnering arrangeres på Lillehammer, i forbindelse
med Ungdomslekene, 26. – 28. april. Ragna og Kristin har ansvaret for
planleggingen, sammen med arbeidsgruppen som ble nedsatt på
styremøtet 15. mai 2018. Jonas Flåøien går ut av arbeidsgruppen.
d. Informasjon
Etter styremøtet 15. mai 2018 etterspurte region Øst en plan for hvordan NBTF skulle
implementere hjemmesidene til de ulike regionene, herunder region østs hjemmesider.
Per dato er svar ikke mottatt.
Prosedyrer for kommunikasjon ble diskutert, og det var enighet om at klubbene
tilsendes informasjon til klubbenes adresse i henhold til "klubbadmin".
Vedtak

Øivind purrer NBTF vedrørende hjemmesidene.
Øivind legges ut informasjon på hjemmesidene om at klubbenes adresse
i henhold til "klubbadmin" benyttes som klubbenes postkasse, også i
forbindelese med søknadsprosedyrer for sesongen 2018/2019.

e. Handlingsplan 2018/2019
Styret skal utarbeide handlingsplaner på sesongbasis. Styret utarbeider handlingsplan
for 2018/2019.

Vedtak

Knut sluttfører handlingsplan 2018/2019 før styremøtet 13. september
2018. Styremedlemmene gir innspill til Knut om egne arbeidsområder
innen 1. september 2018.

Sak 3 Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.
Øivind Eriksen (sign.)
Referent

