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Oslo, 12. april 2013

Invitasjon til uformell samling i forbindelse med årsmøtet i juni 2013

Vi har gjennom flere av seksjonens årsmøter kommet i situasjoner der tiden ikke strekker til for å kvalitetssikre
vedtakene, og det oppstår problemer i ettertid når vedtakene skal implementeres i eksisterende regelverk.
Vedtakene fra 2012 er et eksempel på det, slik det kom frem av orienteringen som ble sendt ut for noen dager
siden.

De siste årene har vi kommet langt på samarbeid mellom kretsene gjennom felles samlinger for daglig ledere og
kretsstyreledere. Seksjonens årsmøte er klubbenes eneste felles arena, og der tas det viktige avgjørelser på vegne
av all aktiviteten vår. Seksjonsstyret jobber derfor med å finne rammer for årsmøtet som både gir oss bedre
anledning til å snakke sammen og sikre at vedtak som fattes er godt forankret.

Det er i dag ikke økonomiske rammer til å gjøre noe mer ut av årsmøtet. Vi tror imidlertid at mange ser
nødvendigheten av og ønsker å være med å bidra i utviklingen. Vi oppfordrer derfor klubbene til å finne
løsninger så årsmøtedelegatene kan ta anledning til å ta en overnatting og sette av ekstra tid i forbindelse med
årsmøtet. Det er bestilt møterom i

lokalene ved Bergbanen på Ullevål fra kl. 17 fredag 14. juni 2013.

Årsmøtet starter kl. 12 lørdag 15. juni, men lokaleter leid fra kl. 9 slik at vi har anledning til å benytte tiden også
i forkant av årsmøtet om det skulle være behov. Vi ønsker primært å tilrettelegge for dialog generelt, men vi
håper også at dette kan gjøre selve årsmøtet mer effektivt,

Vi ønsker at dette skal være uformelt, men samtidig ikke uorganisert om vi skal få utbytte av samlingen. Det er
derfor fmt om de som planlegger å komme gir en tilbakemelding om det til undertegnede så vi kan gjøre
nødvendige forberedelser her. Om noen har ønsker i forhold til tema så vil vi også gjerne ha tilbakemelding om
det.

For overnatting anbefaler vi å benytte linken til Thon hotell på innebandy.no for å ta avtalepris. Det viser seg at
annen møtevirksomhet på Ullevål den samme helga gjør at Thon hotell Ullevål er veldig fullt og prisen er høy.
På Thon hotell Opera kan man imidlertid ta et dobbeltrom med frokost til 795, enkeltrom fra 595. Hotellet er
sentralt i forhold til de som kommer med tog og fly, og ved å samle oss der gir det også mulighet til å gjøre noe
felles på kvelden. Hver enkelt ordner selv med opphold, mens reiseutjevningen vil skje i henhold til regelverket.

Å ikke velge er også å ta et valg
Om du ikke deltar der avgjørelser tas så betyr ikke det at du ikke velger. Din stemme, eller mangelen på stemme,
påvirker resultatet. Hvilken utvikling ønsker DU for innebandyn i Norge? Vi vil gjeme vite det. Ses vi i juni?
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