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Seksjonsstyremøte  
21/08-2008 

 

  

 
Til Stede:  Jon E. Eriksen, Jan Hagen, Kathinka Grøm, Bjørn Immonen, 
  Monica Bakke og Morten Isnes 
 
Adm:  Frank Nordseth, Tomas Jonsson (på deler av møtet) 
 
 
 
Saker: 
 
01/09 Godkjenning av protokoll 9 – 2007/2008 

Vedtak: Tas til etterretning. 
 

 
02/09 Konstituering av komiteer 

Regelkomité: Bjørge Jansen (leder), Kim Jørstad, Per Fjeldahl, Thor Johnsen, Thomas Thorkildsen. 
Dommerkomité: Morten Lindem (leder), Kim Jørstad,, Michal Janic. 
Arrangementskomité: Eric Müller (leder).  
Ungdomskomité: Kim Vangberg, Daniel Nybø, Andreas Eriksen, Ida Olaussen, Stian Johansen. 
 
 

03/09 Arbeidsfordeling innad i seksjonsstyret 
Saken tas opp på neste møte. 
 

 
04/09 Møteplan for seksjonsstyret sesongen 08/09 

Mandag 22.september, mandag 27.oktober, tirsdag 2.desember. 
Alle møtene er på Ullevål Stadion med start kl.1645. 
Seksjonsstyrets vararepresentanter oppfordres til å møte på alle møtene. 
 

 
05/09 Forbundsting 

Vedtak: 
 
Seksjonens forslag til endring av loven: 

 
§ 9 – 3.2 (kontakt med spillere fra andre klubber)  
Dersom en klubb ønsker å tilegne seg spiller(e) fra andre klubber, skal klubben meddele moderklubben 
dette i rekommandert brev før samtaler innledes med spiller(e).  
 
Primært foreslår innebandyseksjonen at denne bestemmelsen overføres til de respektives seksjoners 
kamp/konkurransereglementer og fjernes fra loven den 1. juli 2009.  
 
Bestemmelsen foreslås endret til:  
Dersom en klubb ønsker å tilegne seg spiller(e) fra andre klubber, skal klubben meddele moderklubben 
dette i e-post før samtaler innledes med spiller(e).  
 
Sekundært foreslås at bestemmelsen endres til:  
”Dersom en klubb ønsker å tilegne seg spiller(e) fra andre klubber, skal klubben meddele 
moderklubben dette i rekommandert brev, alternativt pr E-post, før samtaler innledes med spiller(e). E-
post må bekreftes mottatt før samtaler kan innledes.” 



Norges Bandyforbund 
Innebandyseksjonen Protokoll 1 Oslo, 09.09.08

K:\Innebandy\STYRET\2008-2009\Prot0109-
nettversjon.doc 

Seksjonsstyremøte  
21/08-2008 

 

  

 
§ 9 – 3.3 (forespørsel fra den nye klubben til den gamle)  
”Hvis en som søker medlemskap, er eller tidligere har vært medlem av annen klubb innen NBF, skal 
den nye klubb i rekommandert brev spørre den andre eller tidligere klubb om søkeren har gjort opp 
sine forpliktelser (Betalt kontingent og eventuelle mulkter, samt levert utstyr m. m. - ref. kontrakt 
klubb/spiller). Rekommandert brev må være sent moderklubben før samtaler i noen form innledes med 
spilleren. Forbundets overgangsskjema skal benyttes.”  
 
Teksten endres til:  
”Hvis en som søker medlemskap, er eller tidligere har vært medlem av annen klubb innen NBF, skal 
den nye klubb i rekommandert brev, alternativt pr. E-post, spørre den andre eller tidligere klubb om 
søkeren har gjort opp sine forpliktelser (Betalt kontingent og eventuelle mulkter, samt levert utstyr 
m.m. – ref. kontrakt klubb/spiller). Rekommandert brev, alternativt pr. E-post, må være sendt 
moderklubben før samtaler i noen form innledes med spilleren og E-post må bekreftes mottatt før 
samtaler kan innledes.”  
Forbundets overgangskjema skal benyttes”.  
 
§ 9 – 3.4 ( svar på forespørsel fra den gamle klubben )  
”Svar på forespørsel fra den gamle klubben skal også sendes rekommandert og innen 14 dager. Hvis 
svar ikke blir sendt på foreskrevet måte og innen den gitte frist, regnes opptakingskravene å være i 
orden.  
Svar fra gammel klubb er kun gyldig hvis dette er undertegnet av tillitsvalgt som har myndighet for å 
tegne klubben eller person som klubbens styre har bemyndiget til dette.  
Det samme gjelder for undertegning av overgangsskjema.  
Den som søker overgang er ansvarlig for at nødvendige dokumenter er signert av bemyndigede 
personer i den gamle klubben og den nye klubben.”  
 
Teksten endres til:  
”Svar på forespørsel fra den gamle klubben skal også sendes rekommandert , alternativt pr. E-post, 
innen 14 dager. Hvis svar ikke blir sendt på foreskrevet måte og innen den gitte frist, regnes 
opptakingskravene å være i orden.  
Svar fra gammel klubb er kun gyldig hvis dette er undertegnet av tillitsvalgt som har myndighet for å 
tegne klubben eller person som klubbens styre har bemyndiget til dette.  
Det samme gjelder for undertegning av overgangsskjema.  
Den som søker overgang er ansvarlig for at nødvendige dokumenter er signert av bemyndigede 
personer i den gamle klubben og den nye klubben.”  
 
Hederstegn: 
Innebandyseksjonen ønsker å innstille følgende personer til forbundets Hederstegn: 
Odd Arntzen (Bækkelaget), Jarle Gommerud (Nor92), Roar Nilsen (Slevik) og Anders Hove (HF). 
 
Seksjonens representanter på tinget: 
Seksjonsstyremedlemmene undersøker i sine respektive klubber om mulige personer som kan stille som 
innebandyens representanter på tinget. (24 stk) 
Jon Erik Eriksen sammenstiller. 
 
 

06/09 Landslag 
Saken ble diskutert. 
Tas opp på neste styremøte. 
 
 

07/09 Søknad fra Nord-Norge Bandykrets om å arrangere 1.div Nord-menn med 7 lag. 
Saken ble diskutert med utgangspunkt i alle landets fem 1.divisjoner for menn. 
Totalt sett virker det som om regionene, bortsett fra Øst, har store problemer med å oppfylle kravene 
som er satt i innebandyens kampreglement rundt 1.divisjonene. Seksjonen vil fram mot årsmøte 
diskutere saken grundig, og se på muligheten for å eventuelt endre kampreglementet. 
Vedtak: Det innvilges dispensasjon til å gjennomføre 1.div Nord med 7 lag, 1.div Midt med 5 lag og 
1.div Vest med 6 lag. Det gis foreløpig ikke dispensasjon til 1.div Sør med sine to lag. Seksjonsstyret 
vil se nærmere på saken rundt 1.div Sør når det foreligger et konkret forslag på hvordan serien skal 
gjennomføres. 
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09/09 Diskusjonssaker 
U19-VM menn i 2011: Det innledes samtaler med IFF rundt avtale om arrangementet. 
Saken tas opp på neste styremøte. 
 
 
 

10/09 Informasjonssaker 
 

Forbundsstyret 
Jon Erik Eriksen orienterte. Se eget referat fra møtet. 
 
Dommerkomiteen 
Jan Hagen orienterte. Se eget referat fra dommerkomiteen. 
 
Kampskjema 
Det er utarbeidet et nytt kampskjema med utgangspunkt i det internasjonale. Skjemaet vil bli klart før 
seriestart. 

 
 
11/09 Eventuelt  / neste møte 
  

Neste møte: Mandag 22.september kl.1645 på Ullevål Stadion. 
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