NBTF Region Øst

Lokasjon:

Møtereferat

NBTF lokaler, Ullevål

Dato/tid:

11.11.2015, 17:00

Deltagere:

Klubb:

Runar Todok (RT)
Anders Brennhagen (AB)
Claus Tjelle (CT)
Siri Evensen (SE)
Mahta Souri (MS)
Roy Klausen (RK)

Nesodden IF
B72
Askim
B72
Fokus
Siggerud

Kopi til:
Referent
Nr.

RK

Godkjent:

Tema
1

2

3

Fokus’ komplettering av styret:
Vi ønsker Mahta Souri fra Fokus velkommen inn i styret.
Styrets holdning til «Stevne 10’ern»
Hvor bruker vi disse midlene.
Regions styret ønsker en vis frihet til å velge hva pengene skal brukes til.
Forslag går på å bruke noen av pengene på Regionslags turnering og Regions
samling. Runar gir vår tilbakemelding til NBTF.
Regionssamlinger-status:
Helgen 26/27-09 var første samlings helg.
Det var her 8 deltagere, 6 stk fra 1 klubb.
Vil tro det blir større oppslutning neste samling da første samling var i
høstferie uken. Neste samling blir 9-10 januar i B72 hallen.
Forslag til å ha litt variasjon på trener siden.
Vi må også prøve å lage en ny invitasjon, med ny tekst.
AB setter opp forslag til ny tekst og sjekker med nye trenere.
Det er også forslag til å lage en T-sjorte og ha varm mat til treningen.
Vi må ha Stiga T-skjorter pga avtale med forbundet. Vi trykker opp et større
parti for å få en bedre pris, SE sjekker opp pris på dette.
Vi må sjekke at T-skjorter fra i fjor er betalt til Richard.
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De nye reglene for divisjonsspill, RC og RM i Reg Øst – en
endelig gjennomgang:
Endelige regler for 4. og 5. divisjon er da gjennomgått og godkjent.
5. div har fått gode tilbakemeldinger etter første helg med spill.
4. div fungerer også bra.
AB vil følge med så reglene for RC og RM følges.
Styre vil også gjennomfør sammenlagt seier i de obligatoriske barne og
ungdoms klassene, MS setter opp dette.
Det oppfordres klubbene til å ha mer kreative priser, pokaler og premier må
merkes med klasse og stevne.
Det er tidligere satt opp hvordan inntektene blir fordelt.
SE betaler ut til klubbene som er med på arrangementet.
Det er blitt besluttet at det skal være lagpremie (pokal) pluss individuell
medalje til lagene som kommer på de første plassene. B72 tar dette som en
del av organiseringen.
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Divisjonsspillet i sesongen så langt:
5. div har fått gode tilbakemeldinger etter første helg med spill.
4. div fungerer også bra.
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Forslag til arrangering av Regionscup med lag og double:
Forslaget ble diskutert, styrets beslutning er å beholde dagens oppsett.
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Fokus’ samling av rekrutteringsfremmende tiltak - videre bruk:
Forslag fra styret er å lage en oppstarts pakke til nye spillere, RT setter opp
et forslag til denne pakken.
Styret ønsker også en diskusjon og en deling av erfaringer mellom klubbene
baser på Fokus sine forslag. Styret ser for seg å ha en diskusjon i forbindelse
med et større stevne, mulig regionsfinalen.
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Søknader fra klubbene om tilskudd 2016 innen fristen 1. nov:
Ingen søknader er kommet inn, styret tar her en del av ansvaret da dette
ikke er annonser separat ut til klubbene, dette var skrevet i forrige referat.
Styret vil sende ut ny informasjon vedrørende ny frist til klubbene.
Ny frist for søknader er 01.03.2016
Vi minner om at småklubbene kan løpende søke om støtte for tiltak opp til
kr. 5.000,- , søknadene sendes til SE, sirikarina@gmail.com
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Neste møter og beramming av årsmøte 2016:
Neste styremøte blir 03.03.2016 kl.17.00
Årsmøte blir 09.03.2016 kl. 18.00
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Rammetilskudd fra Oslo kommune/ Akershus:
SE tar dette som tidligere år, søker støtte basert på budsjett 2016/ årsplan
2016 som grunnlag.
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