
 
 
 
REFERAT FRA SONEMØTE INNHERRED OMEGN – REGION NORD, 21. april 2020. SONEMØTE BLE 
GJENNOMFØRT PÅ TEAMS.  

 
 

• Runde blant klubbene 
Frosta: Aktiviteten ble stengt ned først på Frosta pga at kommunen ble stengt. 
Årsmøtet er ikke avholdt, men arbeider med å få det til. Dårlig oversikt over lag til 
neste år. 
Aasguten: Ferdig med årsmøtet, nytt styret på plass. Søkt om kompensasjon pga av 
korona. Har startet opp arbeidet til neste sesongen. Ingen felles trening.  
Trenerne sender ut treningstips til spillerne. 
Frol: Har delt ut gaveposer til minste barna. Årsmøtet er avholdt og styre er på plass. 
Har startet arbeidet med neste sesong. 
Verdal: Noen lag har startet med litt utetrening, men de forholder seg til 
koronareglene. Har startet arbeidet med neste år. 
Sparbu: Rolig. Ikke snakket mye med spillerne, trenerne og laglederne. Sendt ut 
skjema vedørende neste år. Skal gjennomføre Teamsmøte med trenerne og 
laglederne. 
Inderøy: Gjennomført årsmøtet og styre er på plass. Meldt på lag og dommerne. 
Steinkjer: Stille. Skulle ha arrangert Sparebank1 cup. Det er mye penger som de 
taper. Spent på hvordan det går økonomisk. Virtuelle vafler og kaffe, kjører ut mat 
mm. for å få inn inntekt. 
Sørlia: Gjennomført årsmøtet. Møte med trenere og lagleder gjennomført. Brukbar 
oversikt over lagene til neste sesong. D skulle på cup til Sundsvall, den ble avlyst. 
Egge: Ikke gjennomført årsmøte eller trener/lagledermøte. Usikker på hvor mange 
lag de skal melde på. 
Namdalseid: Ikke gjennomført årsmøtet. Har brukbar oversikt antall lag. Har fått ny 
hall som de ikke har tatt i brukt. 
 
Skogn, Nessegutten, LHK, Ogndal og Følling deltok ikke 
 

• Lokale saker 
Ingen saker 
 

• Status Regionsting 
Utsettes. Usikkert om når det blir gjennomført og det blir digitalt eller fysisk 
oppmøte. 
 

• Soneleder 
Velges før regionstinget. 
 

• Seriereglement 20/21, påmeldingsfrist, dommerkontakten sine oppgaver sesongen 
20/20 og andre viktige datoer. 



 
Gjennomgang av Andreas. Presentasjonen vedlegges.  

- Hvordan har den «Islandske modellen» for J/G fungert? Erfaring fra sist 
sesong er at den krever godt arbeid fra klubben. Det er mye reising, men 
jevne kampen. Spillerne opplever mestringsfølelse. Det har blitt sendt ut 
skjemaet til alle klubbene som hadde lag med. Stort sett positive 
tilbakemeldinger. 

 
- Miniturnering 2020/2021 

Hvordan ønsker vi at den skal gjennomføres. Ber om at klubbene kommer 
med ønsker/forslag innen 10.mai slik at det blir tatt en beslutning på neste 
Sonemøte. 

 
Neste sonemøte blir 19. mai kl. 18.00 på Teams.  
Aktuelle saker er avdelingsoppsett og miniturneringene. 
 

 


