
Referat fra møte med Sverre. 14.03.2014 

 
Tilstede: Johny, Line, Ragnar, Marius og Vigdis 

NBF: Sverre 

 

1. Gikk igjennom innkallingen til stiftelsestinget. Sverre sier at vi må ha saken inn til 

forbundsstyret i juni. Det er bare de som kan legge ned eller starte en region. 

2. Vi trenger ikke å ha fullmakt skjema, men vi velger å ha det. Han mente at hvis vi 

lager en liste med hvem som var tilstede, vil det være nok for forbundsstyret. 

3. Vi trenger ikke å ha 12 medlemmer i alle styrene og undergruppene. Vi trenger bare 

10 stk. Og da ble det bare 1 styremedlem og 1 varamedlem. Se eget styreforslag. 

4. Vi må lage handlingsplan. Den bør kun bestå av få aktiviteter. Regionmesterskap og 

aktivitetslederkurs. 

5. For fremtiden må regionen jobbe for trenersamlinger, dommerkurs, trenerkurs, NUM, 

og utveksling av trener hjelp/besøk innad i regionen. Kompetansehevingen vil gi 

regionen et løft for Ungdomssamarbeid/satsninger og Ungdomssamlinger. 

6. Regionen vil få penger fra NBF og startkontigenter fra stevner vi arrangerer. NBF har 

brukt noen av disse til arrangementer i vår region allerede. 

7. Regionen må jobbe for Ungdommene i alderen 18-25 år, da disse nesten alltid detter 

av i noen år. Skole, militærtjeneste og annet gjør dette. Men de som flytter burde få 

tilbud for å trene med andre klubber. 

8. Regionen har få autoriserte trenere. Dette må jobbes med. De vi har er Skrim 2 stk., 

Horten 1 stk., og Sandefjord 1 stk. 

9. Det må lages et budsjett: med penger til premier i regionmesterskap, subsidiere 

trenerkurs, dommerkurs og NUM 

10. Det vil bli arrangert trenerkurs: Trener 1 24-26 okt på Ullevål, Oppfriskningskurs 

trener 1 25-26 okt på Ullevål. 

11. Trenersamlinger hvor trener med autorisasjon har kurset kan det søkes om penger fra 

NBF. Samlingen må ha et tema. 

12. Dommeropplæring er også støtteberettiget. 

13. NBF har egene kurs innen styreverv hvis dette er ønskelig for senere. 
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