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Innebandyseksjonens 22. årsmøte 

Ullevaal Business Class 
Lørdag 15. juni 2013 kl. 1200 

 
 
Åpning 
 
Seksjonsleder Tove Johannessen åpnet møtet med å ønske alle hjertelig velkommen og holdt en kort 
tale om status i norsk innebandy sesongen som har gått. Hun takket også administrasjonen for godt 
samarbeid og god jobb. 
 
President Erik Hansen talte også til årsmøtet, og oppsummerte kort sesongen. 
 
Han avsluttet med å takke alle for god jobbing gjennom et langt år og ønsket alle et godt årsmøte. 
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Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representantene 
Fullmakter ble opplest og godkjent. 
Ved voteringer ble blanke stemmer ikke talt. Av denne grunn vil det totale antall stemmer 
for og i mot variere fra sak til sak. 
 
Følgende 44 stemmeberettigede til stede: 
Lars Gunnar Larsen     Seksjonsstyret  
Lisbet Norstrøm     Seksjonsstyret  
Monica Bakke     Seksjonsstyret 
Tove Johannessen     Seksjonsstyret 
Arild Vike      Seksjonsstyret 
Sigurd I. Solem     Oslo og Akershus Bandyregion 
Gunnar Olsen     Østfold Bandykrets 
Einar Røstgård     Buskerud Bandykrets 
Bjørn Thorleif Knutsen     Agder Bandykrets 
Gro Mikaelsen     Nord-Norge Bandykrets 
Rune Davidsen     Arendal IBK 
Johanna Ragnarsson     Bodø IBK 
Bjørn H. Huge     Bodø IBK 
Mikael Pedersen     Bodø IBK 
Tom Vestby      Bækkelaget SK 
Vibeke Huus      Bærums Verk IF 
Paal Granlund     Bærums Verk IF 
Knut Jørgensrud     Bærums Verk IF 
Carl-Otto Evensen     Bøler IF 
Roy Arne Jacobsen     Gjelleråsen IF 
Lars Simensen     Greåker IBK 
Mette Johansen     Greåker IBK 
Jani Pyykkö      Harstad IBK 
Nicolai Christensen     Harstad IBK 
Bente Nystad     Harstad IBK 
Hilde Langfjell     Holmlia SK 
Arild Nybø      Holmlia SK 
Line Murud Andersen     Holmlia SK 
Paolo Caroprese     IK Akerselva 
Odd Bjørn Håvardstad     Just IL 
Georg Bugge     NTNUI Innebandy 
Einar Eriksen     Sagene IF 
Ingebjørg Skjelvik     Sagene IF 
Hilde Røer Johnsrud     Sagene IF 
Nina Einlyng     SF Grei 
Kristian Johannessen     Ski IL 
Jan Petter Stiansen     Slevik IBK 
Anne Marie Nilsen     Slevik IBK 
Jorunn Øistad     Sveiva IB 
Rune Øistad      Sveiva IB 
Terje Sletten      Sveiva IB 
Morten Lindem     Tunet IBK 
Gitte Bjerkelund     Tunet IBK 
Mats Myhre      Tunet IBK 
 
Delegater med talerett, men uten stemmerett (15 stk): 
Erik Hansen      President 
Jan Hagen      Dirigent 
Ole Petter Rogne     Seksjonsstyret 
Per Harald Bai Stabell     Agder Bandykrets 
Gitte Enerly Selstad     SF Grei 
Tomas Jonsson     Administrasjonen 
Frank Nordseth     Administrasjonen 
Kim-Alexander H. Jørstad    Administrasjonen 
Eivind Tysdal     Administrasjonen 
Lars Bunæs      Administrasjonen 
Rune Ali Zouhar     Administrasjonen 
Nina D. Andreassen     Administrasjonen 
Terje Larsen      Administrasjonen 
Kjell Nilsen      Administrasjonen 
Jostein Sjaatil     Administrasjonen 

Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 
Innkallingen, sakslisten og forretningsorden ble enstemmig godkjent.  
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Sak 3: Velge dirigent(er), referent(er), samt 2 representanter til å underskrive 
protokollen. 
Jan Hagen ble enstemmig valgt til dirigent. Frank Nordseth og Terje Larsen ble enstemmig 
valgt til referenter for årsmøtet. Anne Marie Nilsen, Slevik IBK og Arild Nybø, Holmlia SK 
ble enstemmig valgt til å underskrive årsmøtets protokoll. 

Sak 4: Behandle beretning for seksjonen 
Beretningen ble enstemmig godkjent med følgende kommentar:  
Rune Ali Zouhar stilte spørsmål vedrørende beretningen til Dommerkomiteen. Leder av DK, Jarle 
Heitmann, var ikke til stede på årsmøtet for å svare, så Ingebjørg Skjelvik (medlem i DK), Tove 
Johannessen og kretskoordinator Gunnar Olsen svarte på vegne av DK. 
 
Tabell 1.div øst kvinner: (manglet i beretningen) 
Koll            12 10  0  2  93- 36  20 
Sagene IF       12  9  2  1  72- 38  20 
Sveiva 2        12  7  2  3  92- 55  16 
GIF Fighters    12  5  2  5  45- 52  12 
Råde            12  3  3  6  54- 61   9 
Haugerud        12  2  2  8  24- 86   6 
IK Akerselva    12  0  1 11  16- 68   1 

 

Sak 5: Behandle seksjonens regnskap som oversendes 
Forbundstinget/Forbundsstyret til godkjenning. 
Regnskapet ble enstemmig godkjent for oversending til Forbundstinget for endelig 
godkjenning. 
 

Sak 6: Behandle forslag og saker. 
  Hvis et vedtak gjøres, ønsker seksjonsstyret at regelkomiteen får mulighet til å skrive 

 regelen inn i reglementet slik at intensjonen med regelen beholdes, og at den samsvarer med 
 resten av regelverket. 

 
  Enstemmig akseptert 
 

6.1 Spillereglementet (Simpelt flertall for å bli vedtatt) 
 
Til orientering: Årsmøtet har tidligere vedtatt at det norske spillereglementet i størst mulig grad skal 
samsvare med IFFs spillereglement. Neste revidering av spillereglementet vil skje sommeren 2014. 
 
De foreslåtte endringene fra IFFs regelkomite som trer i kraft sommeren 2014, kan oppsummeres slik: 

- Det tillates ikke at spillere med åpne sår får delta i spillet. 
- Lagledelsen for et lag må oppholde seg innenfor sitt lags innbyttersone (flere og flere lag 

finner måter å inkludere flere lagledere enn tillatt). 
- Forseelsen med å ha for mange lagledere i innbyttersonen vil i fremtiden lede til 2+10 

minutter utvisning for personen(e) som ikke er notert på kampskjemaet. 
- Det skal tillates en høyere baksving, tilsvarende fremoversvingen, når det ikke er spillere i 

nærheten og det ikke er fare for at denne kan skade noen. 
- Fotpasning tillates, etter prøveprosjekt i Finland og Tsjekkia. Dobbeltspark vil imidlertid 

fremdeles være ulovlig. 
- Å komme for sent tilbake fra pause vil gi en 2 minutter lagstraff, idet innføringen av bøter ikke 

har gitt den ønskede virkning. 
- Regelen om gjentatte forseelser på en spiller (både 2 og 5 minutter lagstraff) tas bort og mens 

regelen om gjentatte forseelser på laget beholdes. I praksis betyr denne endringen lite, idet en 
spiller som gjentar forseelser og blir utvist, får sin utvisning notert som gjentatte forseelser på 
laget.  
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6.2 Kampreglementet (2/3 flertall for å bli vedtatt) 
 
6.2.1 Forslag fra Seksjonsstyret: 
Forslag om nye aldersbestemmelser fra og med sesongen 14/15 
 
(Årstallene er justert i forhold til å gjelde for sesongen 2014/2015) 
(Alle endringer er markert i blått.) 
 
§ 18. Aldersbestemmelser. 
Veteraner (+40): Født 1974 eller tidligere 
Old Boys/Old Girls (+33): Født 1981 eller tidligere 
Senior: Født 1995 eller tidligere 
G18/J18: Født 1996 
G17/J17: Født 1997 
G16/J16: Født 1998 
G15/J15: Født 1999 
G14/J14: Født 2000 
G13/J13: Født 2001 
G12/J12: Født 2002 
G11/J11: Født 2003 (Ikke lisenspliktig) 
G10/J10: Født 2004 (Ikke lisenspliktig) 
G09/J09: Født 2005 (Ikke lisenspliktig) 
G08/J08: Født 2006 (Ikke lisenspliktig) 
 
Administrerende myndighet kan slå sammen klasser for å opprettholde seriespill. 
Man kan kun spille opp to aldersklasser i forhold til egen alder, med unntak av spillere i klasse 
G15/J15 og G16/J16, som kan spille opp til og med klassen senior. 
 
Administrerende myndighet kan dispensere fra aldersbestemmelsene. 
 
Endringsforslag fra Oslo og Akershus Bandyregion: 

 Man kan kun spille opp tre aldersklasser i forhold til egen alder, med unntak av spillere i klasse 
G15/J15 og G16/J16, som kan spille opp til og med klassen senior. 
 
Seksjonsstyrets forslag med endringsforslag fra Oslo og Akershus ble vedtatt (26 for – 6 mot) 
 
 
§ 23. Aldersbestemte klasser. 
 
Punkt 2. Norgesmesterskap for aldersbestemte klasser. 
NBFs innebandyseksjon arrangerer hvert år Norgesmesterskap for følgende fire aldersbestemte 
klasser: 
G18 (laveste tillatte alder er G15) 
J18 (laveste tillatte alder er J15) 
G16 (laveste tillatte alder er G14) 
J16 (laveste tillatte alder er J14) 
Det tillates ingen dispensasjoner fra aldersbestemmelsene for spillere i NM-sluttspill. 
Administrerende myndighet bestemmer antall deltakerlag og praktisk gjennomføring i de enkelte 
klasser. 

  
Endringsforslag fra Sagene IF: 
Foreslår for sesongen 14/15 at det opprettes NM i følgende klasser: J/G18, J/G16, J/G14 
Laveste tillatte alder er det året spillerne fyller 13 år. 
 
Falt (20 for – 14 mot) 
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Endringsforslag fra Oslo og Akershus Bandyregion: 
Ønsker endring av tekst under punkt 2: 
 
G16 (laveste tillatte alder er G13) 
J16 (laveste tillatte alder er J13) 
 
Seksjonsstyrets forslag med endringsforslag fra Oslo og Akershus ble vedtatt (28 for – 4 mot) 
 
 
6.2.2 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 
Forslag gjeldende fra og med sesongen 13/14 
 
 

STRAFFEREAKSJONER FOR BRUDD PÅ KAMPREGLEMENTET 
 

11. Lag som trekker seg fra Norgesmesterskap for aldersbestemte klasser: 
( jf. kampreglementets § 23) 
Lag som trekker seg fra NM etter fristen fastsatt av administrerende myndighet, bøtelegges med kr. 
1.000,-, og må betale påmeldingsavgiften for den klassen de er kvalifisert for. Kretsen som laget 
tilhører, bøtelegges med kr.10.000,- 
 
Falt (5 for – 19 mot) 
 
Endringsforslag fra Bøler IF: 
 
11. Lag som trekker seg fra Norgesmesterskap for aldersbestemte klasser: 
( jf. kampreglementets § 23) 
Lag som trekker seg fra NM etter fristen fastsatt av administrerende myndighet, bøtelegges med kr. 
5.000,-, og må betale påmeldingsavgiften for den klassen de er kvalifisert for. 
 
Enstemmig vedtatt (37 for – 0 mot) 
 
 
6.2.3 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 
Seksjonsårsmøtet i 2012 vedtok en rekke endringer i reglementer.  
Regelkomiteen har gjennom året forsøkt å finne ut hvordan disse skulle innplasseres i eksisterende 
regelverk, og funnet dette svært vanskelig. 
 
Forslag til vedtak:  
Vedtak 8.2.2 fra årsmøte 2012 nullstilles og oppheves. Seksjonsstyret skal jobbe videre med 
intensjonen i forslagene. 
 
Trukket etter at endringsforslaget til Østfold Bandykrets ble enstemmig vedtatt  
 
Endringsforslag fra Østfold Bandykrets: 
Årsmøtet ber seksjonsstyret fremme et nytt helhetlig forslag om seriesystemet til årsmøtet 2015. 
Forslaget skal ivareta intensjonene i vedtaket i sak 8.2.2. 2012 og hensyn ta regelverket med 
nødvendige tilpasninger. 
 
Enstemmig vedtatt (39 for – 0 mot) 
 



7  

6.3 Andre forslag (Simpelt flertall for å bli vedtatt) 
 
6.3.1 Dommergodtgjørelse fra og med sesongen 2013/2014: 
 
Eliteserien for menn: kr.1100,- pr. dommer. 
Eliteserien for kvinner:  kr.  950,- pr. dommer. 
1.div øst for menn:  kr.  850,- pr. dommer. 
 
Enstemmig vedtatt (40 for – 0 mot) 
 
 
6.3.2 Reisekasse for eliteserien menn 2013/2014 
 
Det innbetales kr.7 500 per lag i eliteserien. 
Lye mottar 100 % av dette beløpet. 
 
Enstemmig vedtatt (37 for – 0 mot) 
 
 
6.3.3 Innføring av årsmøteavgift 
 
Seksjonsstyret foreslår at det innføres en årsmøteavgift for alle klubber. 
Avgiften foreslås benyttet til å arrangere seksjonens årsmøte i en annen form enn i dag. 
 
Enstemmig vedtatt (42 for – 0 mot) 
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Sak 7: Foreslå avgifter til sesongen. (avgiftene fastsettes og godkjennes av 
Forbundstinget/ Forbundsstyret) 

 
Eliteserien menn (12 lag) Kr.  Eliteserien kvinner (7 lag) Kr.
Serieavgift:   Serieavgift:  
Påmeldingsavgift 27.500,-  Påmeldingsavgift 25.000,-
Reisekasse serie (fordelingskasse)  7.500,-  Reisekasse serie (fordelingskasse) 0,-
Reisekasse dommer 20.000,-  Reisekasse dommer 15.000,-
Sensoravgift (dommerobservasjoner) 2.500,-  Sensoravgift (dommerobservasjoner) 2.500,-
E-cup avgift 3.000,-  E-cup avgift (Tunet IBK endringsforslag) 3.000,-
NM -avgift 2.500,-  NM –avgift * 0,-

SUM: 63.000,-  SUM: 45.500,-

 
Vedtatt (31 for – 0 mot) * Ved påmelding til NM-sluttspill for kvinner, 
 vil det enkelte deltakerlag bli fakturert slik at 
 kostnadene dekkes. 
 
 Enstemmig vedtatt (22 for – 0 mot) 
 
1.div ØST menn (12 lag) Kr.
Serieavgift:  
Påmeldingsavgift 26.000,-
Reisekasse dommer 20.000,-
Sensoravgift (dommerobservasjoner) 2.500,-
Kval -avgift 2.500,-

SUM: 51.000,-

 
Enstemmig vedtatt (27 for – 0 mot)      
 
 
Følgende avgifter foreslås for sesongen 2013-2014: 
Overgangssaker som er klare til behandling før 1.9: kr. 700,- (Nå kr.  600,-) 
Vedtatt (34 for – 3 mot) 
 
Overgangssaker som er klare til behandling etter 1.9: kr. 1300,- (Nå kr. 1100,-) 
Vedtatt (30 for – 7 mot) 
 
Gebyr ved utlån av spillere over 17: kr. 1300,- (Nå kr. 1100,-) 
Vedtatt (29 for – 4 mot) 
 
Medieavgift for klubber i obligatorisk seriespill kr.  700,- (Nå kr. 600,-) 
Vedtatt (27 for – 6 mot) 
 
Årsmøteavgift kr. 500,- (Ny) 
Enstemmig vedtatt (40 for – 0 mot) 

 
 

Sak 8: Behandle langtidsplan 
 Den fremlagte strategiplanen ble enstemmig vedtatt og legges til grunn for videre arbeid. 
 
 Det var et ønske fra årsmøtet om at også antidoping og etikk skulle inn i dokumentet. 
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