Til styret og klubbene i Region øst

Protokoll styremøte Region Øst
Møtested
Møtedato
Møtetid

Ullevål stadion, Oslo
041219
17:30 – 19:20

Sak 0 Styrets medlemmer
Styret består av følgende medlemmer etter valget på årsmøtet 26. mars 2019
o
o
o
o
o
o
o
o

Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Øivind Eriksen, Hamkam (valgt for 2 år)
Stig Amundsen, Harestua IL (valgt for 1 år)
Ingen ble valgt
Terje Teigen, B-72 (valgt for 2 år)
Ragna Grindheim, B-72 (valgt for 1 år)
Kristin Eng, Fokus BTK (valgt for 1 år)
Claus Tjelle, Askim BTK (valgt for 1 år)
Carl-Erik Farnes, Oslo BTK (valgt for 1 år)

Til styremøtet 041219 meldte Stig Amundsen og Kristin Eng forfall.

Sak 1 Åpning
Øivind ønsket velkommen til styremøtet. Under pkt 7 Eventuelt ble tidspunkter for
styremøter i perioden januar 2020 – april 2020, samt tidspunkt for årsmøte 2020, satt på
agendaen.

Sak 2 Protokoll fra styremøtet 230919
Protokollen fra det forrige styremøtet ble godkjent uten endringer.
Vedtak
Protokollen fra 230919 ble godkjent og sendes regionens hjemmesider.

Sak 3 Regionsamlinger
Ragna orienterte. Det var liten deltakelse i samlingen på Larkollen. Vi må være tidligere ute
med å bestemme datoer for samlingene til sesongen 2020/21. Viktig å ha tett kontakt med
Ghassan Chaer i NBTF i f m fastsettelse av antall samlinger (3 eller 4) og tidspunktene for
samlingene i sesongen 2020/21.
Det vurderes deltakelse for et regionslag i f m en cup utenlands, muligens i Danmark våren
2020, på lik linje med ved en tidligere anledning. En eventuell deltakelse der avgjøres på det
første styremøtet i 2020 i f m at budsjettet for 2020 vedtas.
Vedtak
Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 4 Regionstevner og regionmesterskap
Carl-Erik orienterte om sesongens første regioncup, som gikk i regi av Fokus BTK. Carl-Erik
følger opp det neste regionstevnet, i Larkollen 1. og 2. februar 2020, samt
regionsmesterskapet i Oppegård 18. og 19. april 2020.
Vedtak
Styret tok orienteringen til etterretning.
Sak 5 Divisjonsspill
Claus orienterte om status ved sesongens divisjonsspill. På bakgrunn av erfaringene fra
sesongens seriespill vurderes følgende endringer fra og med sesongen 2020/21:
-

deltakeravgiften i divisjonsspillet utjevnes, slik at det blir samme kostnad for klubbene
å delta i de to divisjonene 4. og 5. divisjon
det vurderes å innføre 4-mannslag i 4. divisjon.

Disse to sakene må eventuelt tas opp til behandling på årsmøtet i regionen i april 2020.
Vedtak
Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 6 Gutte- og jenteserie
Terje orienterte og la fram et revidert forslag til regelverk for regionens nyetablerte gutte- og
jenteserie. Det var enighet om å starte disse tiltakene etter nyttår i sesongen 2020/21,
anslagsvis februar 2020 - april 2020, og tiltakene skal helst være gjennomført før påska
2020.
På bakgrunn av innspillene fra styret legger Terje fram et skreddersydd opplegg, skaffer 2
arrangører i Oslo/Akershus, samt 1 arrangør i Akershus/Østfold, den siste i samarbeid med
Claus.
Tiltaket skal være et lavterskeltilbud for gutter og jenter født 2007 eller senere, gjerne på
"drop-in-nivå". Tiltaket kan være individuelt spill eller lagspill (2-mannslag).
Arrangøren mottar kr 2.000 etter gjennomført tiltak. Deltakelsen skal være gratis for spillerne,
og beløpet klubben mottar fra regionen skal dekke kaffe mv til foreldre/ledere, både interne
og tilreisende. Beløpet skal også dekke eventuelle premier/diplomer.
Kampene kan gjerne være kortere enn normalt, f eks best av 1 sett eller 2 sett, og det kan
settes sammen lag på tvers av klubbene.
Tiltaket skal ha en sosial profil, og det anbefales at det benyttes en hverdag til tiltakene. Det
kan gjøres unntak for sistnevnte anbefaling.

Vedtak
Terje har fullmakt til å gjennomføre 2-3 tiltak, og han utferdiger også et regelverk i tråd
med styrets føringer.

Sak 7 Eventuelt
Sak 7.1

Styremøter januar – april 2020
Styremøter i region øst avholdes som følger de 4 første månedene i 2020;

• mandag 27. januar 2020, på Ullevål stadion kl 17:30
• mandag 24. februar 2020, på Ullevål stadion kl 17:30
• onsdag 1. april 2020, på Ullevål stadion kl 17:30
Sak 7.2

Årsmøte 2020
Årsmøtet i regionen avholdes mandag 20. april 2020, på Ullevål stadion kl
17:30

Hamar, 31.12.19
Øivind Eriksen (sign.)
Referent

