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Norges Bandyforbund 
Innebandyseksjonens 24. årsmøte 

Thon Hotell Triaden, Lørenskog 
Søndag 14. juni 2015 kl. 1000 

  

 

Åpning 
 

Seksjonsleder Monica Bakke åpnet møtet med å ønske alle hjertelig velkommen, og takket for et 

konstruktivt og lærerikt seminar lørdag 13. juni. Hun ønsket de fremmøtte et godt årsmøte. 

 

President Erik Hansen holdt en tale basert på ti rangerte punkter som han mener det er viktigst å sette 

fokus på for vårt forbund. Punktene var som følger: 

10. Topp, 9. Bredde, 8. Administrasjon, 7. Økonomi, 6. Strategiplanen, 5. Rekruttering, 4. Frafall, 

3. Idrettspolitisk arbeid, 2. Idrett for alle, 1. Flest mulig lengst mulig. 

 

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: 
Monica Bakke  Leder innebandyseksjonen 
Gitte Bjerkelund  1.styremedlem innebandyseksjonen 
Ole Petter Rogne  3.styremedlem innebandyseksjonen 
Arne Semb   1.varamedlem innebandyseksjonen 
Dag Fredriksen  3. varamedlem innebandyseksjon 
Cecilia Lundin  Rogaland Bandykrets 
Ole Magnus Anthun Ørsnes Hordaland Bandykrets 
Marthe Kristiansen  Midt-Norge Bandyregion 
Sigurd Solem   Oslo og Akershus Bandyregion 
Stig Normann  Nord-Norge Bandyregion 
Kristian Meier  Senja Innebandyklubb 
Tom Fredrik Blenning  OSI 
Ingun Bøgeberg  OSI 
Lars Åkerman  Bodø IBK 
Johana Ragnarsson  Bodø IBK 
Bjørn Huge   Bodø IBK 
Georg Bugge   Bygdø Monolitten IL 
Tom A. Vestby  Bækkelagets SK 
Hege Gundersen  Haugerud IF 
Ragnhild R. Ådland  Fjell-Kameratene IB 
Rune A. Eriksen  SF Grei 
Knut Hilmar Hansen  SF Grei 
Gitte Enerly Selstad  SF Grei 
Lars Simensen  Greåker IBK 
Jan Tore Hanssen  Hakadal IL - innebandy 
Nicolai Christensen  Harstad IBK 
Camilla Szabo  Holmlia SK 
Fredrik Enberg  Holmlia SK 
Saima I. Butt   Holmlia SK 
Egil Tanemsmo  Klæbu IBK 
Einar Eriksen   Sagene IF 
Ingebjørg Skjelvik  Sagene IF 
Katrina-Marie N. Skjelvik Sagene IF 
Karen Heines  Sarpsborg IBK 
Ståle André Wiig  Sarpsborg IBK 
Thomas Haglund  Sarpsborg IBK 
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Ola Stai   SK Freidig 
Helge Branting  Sveiva innebandy 
Iren Fagerhøi  Tunet IBK 
Morten Amundsen  Tunet IBK 
Morten Lindem  Tunet IBK 
Carl-Otto Evensen  Østensjø/Dverg IBK 
Trond Vervik   Sandnes IBK 
Martin Gøranson  Bærums Verk Hauger IF 

 
 

Delegater med talerett, men uten stemmerett (25 stk.): 
Jim Nymoen   Bærums Verk Hauger IF 
Erik Hansen   President / Forbundsstyret 
Tove Johannessen  Forbundsstyret 
Ole-Petter Anfinsen  Harstad IBK 
Rune Robertsen  Harstad IBK 
Per Harald Bai Stabell  DK-leder NBF-I 
Tomas Jonsson  Generalsekretær 
Frank Nordseth  NBF Administrasjon 
Terje Larsen   NBF Administrasjon 
Kim A. H. Jørstad  NBF Administrasjon 
Lars Bunæs   NBF Administrasjon 
Åsmund Sjøberg  NBF Administrasjon (Midt-Norge) 
Per Christian Westreng  NBF Administrasjon (Østfold) 
Rune Ali Zouhar  NBF Administrasjon (Oslo og Akershus) 
Mari Mugaas Joakimsen NBF Administrasjon (Rogaland) 
Hanne Gulbrandsen  NBF Administrasjon (Innlandet) 
Stian Lillevåje  NBF Administrasjon 
Torgeir Ådland  NBF Administrasjon (Hordaland) 
Nina Andreassen  NBF Administrasjon (Østfold) 
Eivind Tysdal   NBF Administrasjon  
Jostein Sjaatil  NBF Administrasjon 
Tor Kjetil D. Pedersen  Dirigent på årsmøtet 
Patric Jonsson  Landslagssjef A-kvinner 
Asim Kiyani   DK Oslo og Akershus 
Gunnar Olsen  Østfold Bandykrets 

 

Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

Innkallingen, sakslisten og forretningsorden ble enstemmig godkjent.  

Sak 3: Velge dirigent(er), referent(er), samt 2 representanter til å underskrive 
protokollen. 

Tor Kjetil D. Pedersen ble enstemmig valgt til dirigent. Frank Nordseth og Terje Larsen, fra 

administrasjonen, ble enstemmig valgt til referenter for årsmøtet. Morten Lindem, Tunet 

IBK og Ingebjørg Skjelvik, Sagene IF ble enstemmig valgt til å underskrive årsmøtets 

protokoll. 

Sak 4: Behandle beretning for seksjonen 
Beretningen ble enstemmig godkjent med følgende kommentar:  
 

Punkt 4.3 side 14: Martina Hall representerte også NTNUI i tillegg til Trond.  

  

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

godkjenning. 

 

Generalsekretær Tomas Jonsson berømmet styret for god økonomistyring, og åpnet for 

spørsmål. 
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Carl-Otto Evensen, Østensjø/Dverg: Hvorfor er det kun benyttet kr 9.000,- på post 80150? 

DK-leder svarte at dette var på grunn av at enkelte prosjekter er blitt flyttet til neste sesong. 

Evensen mente dette burde vært nevnt i dommerkomiteens beretning. 

 

Samme Evensen ba administrasjonen sjekke muligheter for å få enda bedre tilbud på reise og 

opphold for våre landslag. 

 

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

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

 

6.1 Spillereglementet innebandy (Simpelt flertall for å bli vedtatt) 
 

Informasjon: Årsmøtet har tidligere vedtatt at det norske spillereglementet i størst mulig grad skal 

samsvare med IFFs spillereglement. Det er i utgangspunktet ingen endringer for sesongen 15/16. 

 

TAS TIL ETTERRETNING. 

 

 6.2 Kampreglementet (2/3 flertall for å bli vedtatt) 
 

6.2.1 Forslag fra Østfold BK: 

 

§ 6. Dommere, kampsekretærer og arrangør 

 

Forslag til nytt pkt. 5 i Straffereaksjoner for brudd på kampreglementet. 

 

5. Antall utdannede dommere i klubben: 

(jfr. Kampreglementet § 6 pkt. 10) 

Hvis en klubb ikke stiller med et tilstrekkelig antall dommere sett i forhold til kampreglementets 

bestemmelser, skal en avgift på inntil kr. 5.000,- pr. dommer innbetales til den kretsen som klubben 

hører hjemme i. 

 

Forslaget er også forelagt Oslo/Akershus BR, Hordaland BK, Agder BK og Midt-Norge BR som alle 

støtter forslaget. 

 

ENSTEMMIG VEDTATT 
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6.2.2 Forslag fra IK Akerselva: 

 

§ 10. Spillesystem Serie. Poengberegning. 

 

Eliteserien herrer 

 

forslag 

 

info: 3 poeng for seier, 1 for uavgjort, 0 for tap. 

 

1. Ved uavgjort går lagene rett til straffeslag for de siste poengene. 

 

eller: 

 

2.ved uavgjort blir går det til sudden Death. Lagene starter 5mot 5. 

etter 1 minutt blir det 4mot4 

etter 2 minutter blir det 3mot3 

etter 3 minutter blir det 2mot2 

etter 4 minutter blir det 1mot1 

 

Løpende tid i sudden. Ved uavgjort er det straffer. 

 

IKKE VOTERT OVER DA SEKSJONSSTYRETS FORSLAG BLE VEDTATT 
 

 

6.2.3 Forslag fra Slevik IBK: 

 

§ 10 pkt 5 Poengberegning 

For elite og 1 divisjon dame og herre skal det ved uavgjort etter full tid spilles inntil 5 minutter 

forlengelse, hvor første mål vinner (SD). 

Hvis det ikke faller en avgjørelse i forlengelsen avgjøres det på straffer. Tre straffer til hvert lag, hvis 

det fremdeles ikke har blitt en avgjørelse fortsetter man med en og en straffe til en avgjørelse er 

fastsatt. Vinner får et poeng ekstra. 

 

IKKE VOTERT OVER DA SEKSJONSSTYRETS FORSLAG BLE VEDTATT 
 

 

6.2.4 Forslag fra Seksjonsstyret: 

 

§ 10 Spillesystem Serie. Poengberegning 

 

Kamper som ender uavgjort etter ordinær spilletid i Eliteserien for kvinner og menn, samt 1.div øst for 

menn skal avgjøres ved straffeslagskonkurranse. 

 

Vinneren av straffeslagskonkurransen får totalt to poeng for seieren, taperen får ett poeng. 

 

Seksjonsstyret ønsker at administrasjonen ser på eksisterende regelverk og gjør de nødvendige 

regeltilpasninger for å kunne gjennomføre forslaget. 

 

VEDTATT (30 F0R – 11 MOT) 
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Benkeforslag fra Klæbu IBK: 

 

Seksjonsstyret stilte seg bak benkeforslaget fra Klæbu IBK, som var et tillegg til punkt 6.2.4 første 

ledd, og som ble votert over for seg selv. Forslaget lød som følger: 

 

Administrerende myndighet kan innføre på lavere nivå. 

 

VEDTATT (33 F0R – 2 MOT) 
 

 

 

6.2.5 Forslag fra Seksjonsstyret: 

 

§ 18 Aldersbestemmelser 

 

Eksisterende tekst: 

§ 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 tre aldersklasser i forhold til egen alder, med unntak av spillere i klasse 

G15/J15, som kan spille opp til og med klassen senior. 

 

Administrerende myndighet kan dispensere fra aldersbestemmelsene. 
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Forslag ny tekst: 

§ 18. Aldersbestemmelser. 

 

For ordinært seriespill gjelder følgende aldersbestemmelser: 

Veteraner (+40): Født 1975 eller tidligere 

Old Boys/Old Girls (+33): Født 1982 eller tidligere 

Senior: Født 1996 eller tidligere 

G18/J18: Født 1997 

G17/J17: Født 1998 

 

G16/J16: Født 1999 

G15/J15: Født 2000 

G14/J14: Født 2001 

G13/J13: Født 2002 

G12/J12: Født 2003 

G11/J11: Født 2004 (Ikke lisenspliktig) 

G10/J10: Født 2005 (Ikke lisenspliktig) 

G09/J09: Født 2006 (Ikke lisenspliktig) 

G08/J08: Født 2007 (Ikke lisenspliktig) 

 

Administrerende myndighet kan slå sammen klasser for å opprettholde seriespill. 

Man kan kun spille opp tre aldersklasser i forhold til egen alder, med unntak av spillere i klasse 

G15/J15, som kan spille opp til og med klassen senior. 

 

Administrerende myndighet kan dispensere fra aldersbestemmelsene. 

 

For organisert aktivitet (ikke ordinær serie) gjelder følgende aldersbestemmelser: 

Ingen begrensninger på seniorspill annet enn at alle spillere må være født 2000 eller tidligere (fra 

G/J15) 

Junior: Født 1997-2007 

 

For aktivitet i juniorklassen må barneidrettsbestemmelsene følges; p.t. betyr dette at det ikke kan føres 

kampstatistikk på aktivitet der en eller flere spillere er født 2003 eller senere. 

 

Administrerende myndighet kan sette opp alternativer til ordinært seriespill og innenfor de oppgitte 

aldersbestemmelsene selv sette kriteriene for deltagelse. 

ENSTEMMIG VEDTATT 
 

 

6.2.6 Forslag fra Slevik IBK: 

 

§22 NM-sluttspill senior 

 

“Finalen spilles som en kamp” og den spilles på lørdag. 

 

IKKE VEDTATT (ENSTEMMIG) 
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6.2.7 Forslag fra BMIL: 

 

§ 30. Spilleberettigelse 

 

Forslag: 

BMIL foreslår at J16- og J18- spillere som spiller seniorkamper for klubbens 1. lag skal kunne spille 

kamper også for 2. lag og 3. lag UTEN KVOTERESTRIKSJONER. Dette er spesielt viktig for klubber 

som ikke klarer å stille lag i J16 eller J18, samt i tilfeller der antall lag i juniorseriene er lavt, slik at 

kamptilbudet ikke blir fullverdig. 

 

Vi mener dette vil gjøre det enklere å realisere 2. lag der alle juniorene fortsatt kan spille sammen, og 

der man klarer å ha tilstrekkelig antall spillere til å gjennomføre kampene. Man tar da vare på den 

viktige sosiale dimensjonen, samtidig som alle spillerne får et tilbud om å spille kamper på et nivå de 

kan mestre. BMIL ser ikke at dette skulle utgjøre noe dramatisk problem i forhold til andre lag i 

samme divisjon. Ofte vil dette dreie seg om spillere som ønsker å satse på innebandy og trener på 

høyeste nivå, men på grunn av sin unge alder får svært lite spilletid på 1. laget. Etter vår vurdering 

haster det å løse dette problemet, hvis man vil unngå å miste flere årsklasser med rekruttering. Vi vil 

derfor foreslå at den nye regelen gjøres virksom allerede for sesongen 2015/2016. 

 

Forslag til regeltekst (endringer angitt i kursiv): 

§30, punkt 4: 

d. En klubb kan benytte inntil 3 utespillere på alle lavere rangerte lag uten at disse har stått over for det 

høyere rangerte lag. For klubber, som har mer enn to lag dvs. 3. lag, 4. lag osv, kan spillere kun flyttes 

fra 1. til 2. lag, 2. til 3. lag osv. 

Administrerende myndighet kan dispensere fra regelen om flytting av spillere kun fra 1. lag til 2. lag, 

2. lag til 3. lag, osv. Spillere som tilhører J16 og J18 klassene kan i seniorklassen flyttes fra 

1. lag til 2. lag og fra 2. lag til 3. lag, osv. uten begrensninger i antall spillere. 

 

IKKE VEDTATT (21 FOR – 16 MOT) 
 

Subsidiært kan forslaget begrenses: 

I tilfeller der klubben ikke stiller lag, eller der krets/region ikke tilbyr seriespill med minst fem lag på 

spillerens eget eller høyere aldersbestemt nivå, kan spillere som tilhører J16 og J18 klassene og 

spiller i seniorklassen flyttes fra 1. lag til 2. lag og fra 2. lag til 3. lag, osv. uten begrensninger i antall 

spillere. 

 

IKKE VOTERT OVER DA SEKSJONSSTYRETS BENKEFORSLAG BLE VEDTATT 

 
Benkeforslag fra Seksjonsstyret: 

 

Dagens bestemmelse: 

§ 30 punkt 4 bokstav c og d 

 

c. For at en utespiller skal kunne gå ned på et lavere rangert lag, skal utespilleren stå over 3 påfølgende 

kamper for det høyere rangerte laget. I denne forbindelse inngår ikke kamper som går inn under punkt 

d. Utespilleren er da definert som utespiller for det lavest rangerte lag. 

Aldersbestemte utespillere til og med junioralder skal stå over én påfølgende kamp for det høyere 

rangerte laget, for å kunne defineres som utespiller for det lavest rangerte lag. 

 

d. En klubb kan benytte inntil 3 utespillere på alle lavere rangerte lag uten at disse har stått over for det 

høyere rangerte lag. 

For klubber, som har mer enn to lag dvs. 3. lag, 4. lag osv, kan spillere kun flyttes fra 1. til 2. lag, 2. til 

3. lag osv. 

Administrerende myndighet kan dispensere fra regelen om flytting av spillere kun fra 1. lag til 2. lag, 

2. lag til 3.lag, osv. 
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Forslag til ny bestemmelse: 

c. For at en utespiller skal kunne gå ned på et lavere rangert lag, skal utespilleren stå over 3 påfølgende 

kamper for det høyere rangerte laget. I denne forbindelse inngår ikke kamper som går inn under punkt 

d. 

Utespilleren er da definert som utespiller for det lavest rangerte lag. 

Aldersbestemte utespillere til og med junioralder skal stå over én påfølgende kamp for det høyere 

rangerte laget, for å kunne defineres som utespiller for det lavest rangerte lag. 

 

d. En klubb kan benytte inntil 3 utespillere på alle lavere rangerte lag uten at disse har stått over for det 

høyere rangerte lag. 

For klubber, som har mer enn to lag dvs. 3. lag, 4. lag osv, kan spillere kun flyttes fra 1. til 2. lag, 2. til 

3. lag osv. 

Administrerende myndighet kan dispensere fra reglene i punkt c og d, herunder regelen om flytting av 

spillere kun fra 1. lag til 2. lag, 2. lag til 3.lag, osv. 

 

ENSTEMMIG VEDTATT (42 FOR – 0 MOT) 
 

 

6.2.8 Forslag fra IK Akerselva: 

 

§ 30. Spilleberettigelse. 

 

Keepere kan stå på alle lag i Seniorserien (respektive kjønn). For noen er dette viktig slik at de får nok 

kamper og utvikling ikke stoppes. 

 

Vi i Akerselva føler for å ta dette et skritt lenger. 

 

Om en keeper står på kampskjema på et første lag, kan han også være utespiller i for eksempel 2 lag. 

 

Men må følge de samme reglene som utespillere om han/hun vil spille ute. 

 

For noen kan det være viktig å få lov til å spille ut. Mange har da begynt å gjøre dette, ved å spille ute i 

bedriftsserien. 

 

Vårt forslag: 

En keeper kan få lov til å stille som utespiller i det LAVEST rangerte laget. 

 

I akerselva ville det være i IKA4. 

 

Dette for å gi keeperne noe tilbake. Dette kan være med på å gi de inspirasjon til å fortsette å spille. 

Istedenfor at de gir seg eller går til bedrift 

 

IKKE VEDTATT (12 FOR – 27 MOT) 

 
 

Benkeforslag fra OSI Innebandy: 

Spill som keeper skal ikke telle på kvotebegrensningen. 

 

IKKE VEDTATT (FALT MED 3 STEMMER FOR) 
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6.3 Andre forslag (Simpelt flertall for å bli vedtatt) 
 
 

6.3.1 Forslag fra Seksjonsstyret: 

 

Etablering av Norges Innebandyforbund 

 

Seksjonsstyret henviser til informasjon på nettsider, protokoll 6, protokoll 7 og utsendt brev til alle 

klubber angående etablering av Norges Innebandyforbund. Forslaget faller hvis Norges 

Innebandyforbund blir tatt opp på Idrettstinget 2015. 

 

Seksjonsstyret for innebandy gis i oppgave å jobbe for opptak av Norges Innebandyforbund på neste 

Idrettsting i 2019 (Norges Idrettsforbunds ting). 

 

Organisasjonen må være klar til å ta over alle innebandyens medlemmer fra Norges Bandyforbund før 

Idrettstinget. Styret vil gi en oppdatering til seksjonsårsmøtene frem til 2019 om status i prosessen. 

 

Etter en diskusjon i forsamlingen ble det enighet om at styret skulle få fullmakt til å utrede 

mulighetene for etablering av Norges Innebandyforbund før Idrettstinget 2019. 
 

ENSTEMMIG VEDTATT (40 FOR) 
 

 

6.3.2 Forslag dommergodtgjørelse fra og med sesongen 2015/2016: 

 

Eliteserien for menn:  kr.1200,- pr. dommer  (forblir uendret på kr. 1.100,-)  

IKKE VEDTATT 
 

Eliteserien for kvinner:  kr.1.050,- pr. dommer  (økning kr. 50,-) 

IKKE VOTERT OVER DA SAGENE IFs BENKEFORSLAG BLE VEDTATT 
 

Benkeforslag fra Sagene IF: 

Eliteserien for kvinner:  kr.1.100,- pr. dommer  (økning kr. 150,-) 

VEDTATT 
 

1.div øst for menn:  kr.  950,- pr. dommer  (økning kr. 100,-) 

VEDTATT 
 

 

6.3.3 Reisekasse for eliteserien menn 2015/2016 

 

Seksjonsstyret foreslår at hvert lag innbetaler kr 12.000,- til reisekassen. Det gir en reisekasse på totalt 

kr. 144.000,-, som fordeles på følgende måte: 

 

Harstad IBK:  kr. 72.000,- 

Sandnes IBK:  kr. 72.000,- 

Øvrige lag:  kr. 0,- 

 

VEDTATT (16 FOR – 11 MOT) 
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Benkeforslag fra Harstad IBK i to deler: 

 

Del 1: 

Siden det er lengre og dyrere reise (færre avganger) til Harstad, foreslår vi en fordeling på: 

 

Harstad IBK:  kr. 84.000,- 

Sandnes IBK:  kr. 60.000,- 

Øvrige lag:  kr. 0,- 

 

IKKE VOTERT OVER DA SEKSJONSSTYRETS FORSLAG BLE VEDTATT 
 

 

Del 2: 

Da det er to lag utenfor østlandsområdet neste år dekker reisefordelingen mye mindre enn «normalt». 

HIBK har ca. 250.000,- i merutgifter til reise enn lag x fra Østlandsområdet (ta kontakt senere for 

regnestykke). Klubbene på Østlandet har nok utgifter som de har, slik at vi ønsker at forbundet går inn 

og støtter de to tilreisende lagene med at de slipper påmeldingsavgiften på 31.500,-. Subsidiært om 

dette ikke er teknisk eller lovmessig mulig, at forbundet støtter de to tilreisende lagene direkte med kr. 

31.500,- hver. 

 

IKKE BEHANDLET 
 

Årsak til at del 2 ikke ble behandlet var som følger: 

NBFs lov § 14.2 (5) sier: 

 

(5) Seksjonsårsmøtet kan ikke behandle forslag om endring i reglementer eller bestemmelser som ikke 

er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar 

det, ved godkjenning av saklisten. 

 

Del 2 av Harstad IBKs forslag var å regne som «Andre saker», idet den ikke berørte endring av 

reglement eller bestemmelser. For å få behandlet slike benkeforslag, hvor saken ikke står oppført på 

utsendt/kunngjort saksliste og ikke er sendt inn i tråd med NBFs lov § 14.2 (2), må de fremmes 

skriftlig, senest på tidspunktet for godkjenning av sakslisten. 

 

I følge NBFs lov § 17.2, og årsmøtets agenda, godkjennes sakslisten i begynnelsen av møtet som sak 

2. Benkeforslag som fremlegges da, må i tillegg oppnå 2/3 flertall for å kunne settes på sakslisten, og 

behandles, der saken hører hjemme. 

 

Saken ble derfor nektet fremmet i tråd med NBFs lov § 14.2 (5). 

 

6.4 Spillereglementet EL-innebandy 
 

6.4.1 Forslag fra Seksjonsstyret: 

 

Seksjonsstyret foreslår å vedta det vedlagte spillereglementet for EL-innebandy. 

 

ENSTEMMIG VEDTATT (44 FOR) 
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6.5 Kampreglementet EL-innebandy 
 

6.5.1 Forslag fra Seksjonsstyret: 

 

Seksjonsstyret foreslår å vedta det vedlagte kampreglementet for EL-innebandy. 

 

ENSTEMMIG VEDTATT (44 FOR) 
 

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 31.500,-  Påmeldingsavgift 24.500,- 

Reisekasse serie (fordelingskasse)  12.000,-  Reisekasse serie (fordelingskasse) 0,- 

Reisekasse dommer (a konto) 20.000,-  Reisekasse dommer (a konto) 15.000,- 

Sensoravgift (dommerobservasjoner) 3.000,-  Sensoravgift (dommerobservasjoner) 3.000,- 

E-cup avgift 3.000,-  E-cup avgift 3.000,- 

NM -avgift 2.500,-  NM –avgift * (14/15: 6000,- inkl. reisekasse 1500,-)  0,- 

SUM: 72.000,-  SUM: 45.500,- 

 

1.div ØST menn (10 lag) Kr. 
Serieavgift:  

Påmeldingsavgift 28.500,- 

Reisekasse serie (fordelingskasse) 0,- 

Reisekasse dommer (a konto) 20.000,- 

Sensoravgift (dommerobservasjoner) 3.000,- 

E-cup avgift 0,- 

Kval -avgift 2.500,- 

SUM: 54.000,- 

 

* Ved påmelding til NM-sluttspill for kvinner, vil det enkelte deltakerlag bli fakturert. 

 

Følgende avgifter foreslås for sesongen 2015-2016: 

Overgangssaker som er klare til behandling før 1.9:  kr. 750,- (økning kr. 50,-) 

Overgangssaker som er klare til behandling etter 1.9:  kr. 1500,- (økning kr. 200,-) 

 

Gebyr ved utlån av spillere over 17 år:  kr. 1500,- (økning kr. 200,-) 

 

Medieavgift for klubber i obligatorisk seriespill:  kr.  750,- (økning kr. 50,-) 

 

Årsmøteavgift for klubber i obligatorisk seriespill:  kr. 500,-  (Ingen endring) 

 
ALLE AVGIFTENE VEDTATT (33 FOR – 5 MOT) 

 

Sak 8: Behandle handlingsplan 2015-2016 
 Seksjonsleder Monica Bakke gikk igjennom seksjonens handlingsplan for 2015-2016. 

  

DEN FREMLAGTE HANDLINGSPLANEN FOR SEKSJONEN BLE 
ENSTEMMIG VEDTATT (43 FOR) OG LEGGES TIL GRUNN FOR VIDERE 
ARBEID 
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Sak 9: Foreslå budsjett for kommende sesong. (Forbundstinget/Forbundsstyret 
vedtar budsjettet for kommende periode) 

 Endre navnet på post 98001 i regnskapssystemet fra NRK-avgift til Medieavgift. 

 Generalsekretær redegjorde for budsjettet, og han og seksjonsleder Monica Bakke svarte på 

spørsmål fra salen på ulike poster. 

  
ENSTEMMIG VEDTATT 

 

Sak 10: Valg 2015/2016 
 

Følgende valg ble foretatt: 

Nestleder Egil Tanemsmo, Klæbu IBK  2 år   

 

ENSTEMMIG VALGT VED AKKLAMASJON 

 

1. styremedlem Gitte Bjerkelund, Tunet IBK  2 år 

4. styremedlem Arne Semb, Bærums Verk Hauger IF 2 år 

5. styremedlem Ragnhild Ådland, Fjellkameraterne 1 år   

 

ALLE BLE ENSTEMMIG VALGT VED AKKLAMASJON 

 

1. varamedlem Per Harald Bai Stabell, Arendal IBK 2 år 

2. varamedlem Victoria Hansen, Sveiva Innebandy 1 år   
 

BEGGE BLE ENSTEMMIG VALGT VED AKKLAMASJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Det nye styret fra venstre: Arne Semb, Ole P. Rogne, Egil Tanemsmo, Ragnhild Ådland, 

Per-Harald Bai Stabell, Monica Bakke, Dag Fredriksen og Gitte Bjerkelund. 

Ikke på bildet: Einar Røstgård og Victoria Hansen. 

 

Seksjonsstyrets forslag til ny Valgkomité for 2015/2016: 

Leder:  Arne Nilsen  Slevik IBK 

Medlem:  Helge Branting  Sveiva IB 

Medlem:  Hilde Langfjell  Holmlia SK 

Varamedlem:  Cathrine Ringstad Freidig SK 
 

ALLE BLE ENSTEMMIG VALGT VED AKKLAMASJON 
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Dirigent Tor Kjetil Dedekam Pederssen takket for seg, og seksjonsleder Monica Bakke takket 

for et konstruktivt årsmøte, og takket samtidig for seg. Dirigenten mottok blomster for god 

innsats, og avgående nestleder Lars Gunnar Larsen og de andre avgående styremedlemmene ble 

takket av leder Monica Bakke. Arne Semb mottok også blomster for den innsatsen han har lagt 

ned for EL-Innebandy over flere år. Møtet ble hevet kl. 14.30. 

 

Protokollen er kontrollert og godkjent, Oslo 22. juni 2015: 

 

 

_____________________ _____________________ 

Ingebjørg Skjelvik Morten Lindem 

Desisor Desisor 

 

 

_____________________ _____________________ 

Frank Nordseth Terje Larsen 

Referent Referent 


