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Sak 10 Behandle forslag og saker 
 

Sak 10 a. Nye vedtekter 
Norges idrettsforbund (NIF) har vedtatt en ny lovnorm som Hauger bandyklubb er forpliktet til å 

implementere som sine vedtekter fra 1.1.2020. Der våre gamle vedtekter har supplerende momenter 

i forhold til det pålagte er disse implementert i de nye vedtektene. Jmf vedlegg 10 a. 

Forslag til vedtak: 
De nye vedtektene godkjennes som nye vedtekter for Hauger bandyklubb. 

 

Sak 10 b. Samarbeide mellom Haslum og Hauger på 11er bandy 
Basert på vedtak på fjorårets årsmøte i begge klubber har et utvalg vurdert alternativene om å 

formaliseres dagens løsning eller å etablere en samarbeidsklubb fra aldersbestemt 11er til og med 

senior. Jmf vedlegg til 10 b for argumentasjon. 

Forslag til vedtak: 

Alternativ 1: Haslum og Hauger forplikter seg til å etablere samarbeidslag fra smågutt og 

oppover. 

Alternativ 2: En ny klubb etableres for spillere fra Haslum og Hauger fra aldersbestemt 11er til 
og med senior. 
 

Styret gis fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale mellom klubbene basert på vedtatt 

samarbeidsform. 

 

Sak 10 c. Skader 

Bandy er en sport med generelt lite skader. Men det er en fysisk sport med høy fart og det skjer av og 

til skader utløst av høy energi som kan være alvorlige. Klubben har ingen oversikt over dette. For å få 

en oversikt over dette med tanke på forebyggende arbeide er det ønskelig å få en oversikt over 

skader i klubben. 

Forslag til vedtak:  

Styret i Hauger bandyklubb får i oppdrag å etablere et system for kategorisering og registrering av 

skader. 

 

Sak 10 d. Seniorlag (orienteringssak) 
Basert på vedtak på fjorårets årsmøte 2019 fant ikke styret grunnlag for å etablere noe eget seniorlag 

sesongen 2019/2020. For sesongen 2020/2021 er imidlertid situasjonene en annen.  

Forslag til vedtak: 

Det tas til orientering at klubben etablerer et seniorlag sesongen 2020/2021. 

 

 

 


