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  og Morten Riise. 
Adm:  Frank Nordseth 
 
 
 
 
Saker: 
 
12/09 Godkjenning av protokoll 1 – 2008/2009 

Vedtak: Med et tillegg under sak 06/09 godkjennes protokollen. 
 

13/09 Eliteserien for kvinner 
Vedtak:  
 
Eliteserien for kvinner 08/09 gjennomføres med åtte (8) lag som spiller dobbel serie, hvor ingen 
lag rykker ned eller må delta i kvalifisering for å beholde plassen. 
Slik seksjonsstyret ser det er utgangspunktet for serien en 10 lags serie, hvor lag nr.9 skulle spille 
kvalifisering og lag nr.10 skulle ha rykket direkte ned. Seksjonsstyret mener at det på nåværende 
tidspunkt vil være urimelig å endre forutsetningene for serien, slik at noen av de åtte resterende lagene 
blir straffet med nedrykk fordi to lag har trukket seg fra serien. 
 
Kamp nr.49 mellom Målløs og Slevik flyttes til lørdag 14.mars kl.1400. 
Dette for at alle lagene spiller siste kamp i serien samtidig. 
 
NM-sluttspill kvinner 
De fire beste lagene i serien kvalifiserer seg til semifinale som spilles best av syv (7) kamper. 
Det forutsettes at samtlige lag i serien er enige i en slik løsning og at kampene spilles i samme 
periode som tidligere bestemt. Hvis ikke samtlige lag er enige gjennomføres NM-sluttspillet etter 
kampreglementet. Eliteserieforeningen får i ansvar om å innhente innstilling fra klubbene. 
Seksjonsstyret diskuterte saken inngående. 
I forbindelse med forespørselen om å gjennomføre serien med åtte lag i tredobbel serie kom det sterke 
signaler fra noen klubber om at dette ikke var ønskelig ut fra et økonomisk perspektiv. Med dette som 
utgangspunkt kan ikke seksjonsstyret se at det vil være noen støtte fra samtlige klubber om å 
gjennomføre et NM-sluttspill som involverer flere enn fire lag. Slik seksjonsstyret da ser det vil den 
eneste mulige løsningen for å øke antall kamper i NM-sluttspillet være å øke antall kamper i 
semifinalerunden. 
 
NM-sluttspill kvinner (vedtak pr. e-post) 
Eliteserieforeningen har kommet tilbake med en innstilling hvor det påstås at klubbene ønsker å 
gjennomføre NM-sluttspillet med kvartfinaler og semifinaler i best av fem kamper. 
Seksjonsstyret vedtok pr. e-post at hvis det er dette samtlige klubber ønsker, så vil seksjonsstyret 
gjøre det det kan for at dette skal bli en realitet. 
For å sikre seg om at det virkelig er dette alle klubbene ønsker, sendes det ut et brev til klubbenes 
ledere hvor det bes om en tilbakemelding med klart svar JA eller NEI om klubbene ønsker en 
kvartfinalerunde. Videre om klubbene ønsker en semifinalerunde i best av syv kamper hvis ikke 
alle klubbene ønsker en kvartfinalerunde. Hvis ikke alle klubbene er enige om et av alternativene, 
vil NM-sluttspillet bli gjennomført etter kampreglementet. 
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Konsekvenser for Freidig og Tromsø. 
Freidig og Tromsø må begge betale hele serieavgiften på kr. 60 000,- 
Freidig og Tromsø ilegges begge en bot i tillegg på kr. 1 000,- 
Freidig og Tromsø har ikke krav på andel av reisekasse, da denne utbetales kun etter faktisk 
gjennomførte reiser. 
Freidig og Tromsø kan begge spille på sine 2.lags plasser i henholdsvis 1.div Midt-Norge og 1.div 
Nord-Norge. Klubbene ilegges en karantene på et år for å kunne rykke oppover i seriesystemet. 
Freidig og Tromsø kan dermed tidligst delta i eliteseriekvalifisering våren 2010. 
Som en konsekvens av dette er det, hvis Fredig og/eller Tromsø skulle vinne sine serier, lag nr.2 i 
serien som får regionens plass i eliteseriekvalifiseringen. 
 
Reisekasse 
Når Freidig og Tromsø har trukket sine lag er det kr. 115 000,- i reisekassefordelingen som ikke er 
fordelt. 
Seksjonsstyrerepresentantene Bakke, Isnes og Riise sa seg inhabile i forhold til å avgjøre hvordan 
disse pengene skal fordeles mellom lagene i eliteserien for kvinner og menn. Styret var dermed 
ikke beslutningsdyktig. 
Styret vedtok å sende en forespørsel til Eliteserieforeningen med ønske om innspill på hvordan 
pengene skal fordeles. Saken tas opp på neste styremøte. 
 
Kostnader i forbindelse med planlagte reiser. 
Etter en høringsrunde hos eliteklubbene for kvinner, har det har kommet krav fra Sveiva på kr.20 000,- 
og fra Grei på kr. 5 000,- på utlegg i forbindelse med planlagte reiser til Trondheim og Tromsø. 
Ingen andre klubber framsatte krav. 
Det spilles inn til Eliteserieforeningen at seksjonsstyret finner det naturlig at utleggene dekkes 
inn gjennom reisekassefordelingen. Seksjonsstyrerepresentant Isnes sa seg inhabil i saken. Saken 
tas opp på neste styremøte. 

 
14/09 IFF kongress 

Vedtak: 
Tomas Jonsson innstilles som Norges representant til styret i IFF. 
Seksjonsstyret ønsker videre å innstille personer til RACC, RC og AC. Administrasjonen får i oppgave 
å forespørre mulige personer.  
Seksjonsstyret ønsker ikke å fremme egne saker til IFF sin kongress. 
 
Jon Erik Eriksen stiller, sammen med en person som man ønsker inn i en komité, som Norges 
representanter på IFF kongressen. 
 
 

15/09 Tildeling av arrangementer 
 
05-07/12, 2008. NM kretslag aldersbestemte klasser (G15, G17, G19, J15 og J17-19). 
Arrangøren må kunne tilby billig skoleovernatting og minimum 3-4 spilleflater.     
Tildelt: Oslo og Akershus Bandyregion 
 
27-29/03, 2009. Elitekvalifisering menn. 
Arrangøren må kunne tilby 1-2 spilleflater, og formidle informasjon om overnattingsmuligheter.       
Seksjonsstyrerepresentant Immonen sa seg inhabil i saken. 
Tildelt: TSI 
 
27-29/03, 2009. Elitekvalifisering kvinner. 
Arrangøren må kunne tilby 1-2 spilleflater, og formidle informasjon om overnattingsmuligheter.       
Lyses ut på nytt. 
 
27-29/03, 2009. NM puljespill J15 (jenter). 
Arrangøren må kunne tilby billig skoleovernatting, og 2 spilleflater.       
Tildelt: Fagerstrand/Ski 
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27-29/03, 2009. NM puljespill G17 (yngre junior menn). 
Arrangøren må kunne tilby billig skoleovernatting, og 2 spilleflater.       
Lyses ut på nytt. 
 
03-05/04, 2009. NM puljespill G15 (gutter). 
Arrangøren må kunne tilby billig skoleovernatting, og 2 spilleflater.       
Tildelt: Bodø IBK 
 
03-05/04, 2009. NM puljespill J17-19 (junior kvinner). 
Arrangøren må kunne tilby billig skoleovernatting, og 2 spilleflater.       
Tildelt: Sagene IF 
 
03-05/04, 2009. NM puljespill G19 (eldre junior menn). 
Arrangøren må kunne tilby billig skoleovernatting, og 2 spilleflater.    
Tildelt: Baune IL (Det tas forbehold om at Baune klarer å oppfylle kravet om skoleovernatting.) 
 
 

16/09 Akkreditering til Assisten.no redaksjonen 
Vedtak: Opptil fem representanter for assisten.no får forbundets akkrediteringsbevis. 
Administrasjonen kontakter redaktøren og ber ham sende inn en navneliste. 
 

17/09 Arbeidsfordeling innad i seksjonsstyret 
Saken ble diskutert.  
Vedtak: Man begynner med tiltaksplaner på neste styremøte. 
Det er et ønske om at representanter for utviklingsavdelingen stiller på neste styremøte. 
 

18/09 Diskusjonssaker 
 
Draktreklame 
Saken ble diskutert. 
 
Elitelisens 
Jan Hagen informerte om at arbeidet med å jobbe fram en elitelisens har startet. Det har vært avholdt et 
møte, og det vil bli arbeidet fram et forslag som presenteres seksjonsstyret. 
 

19/09 Informasjonssaker 
 

Forbundsstyret 
Se eget referat fra møtet. 
 
U19-VM menn i 2011 
Det er innledet samtaler med IFF 
 
Landslag 
Vedtak: Arbeidet med å ansette ny landlagssjef for A-menn etter VM tas opp på neste styremøte. 

 
20/09 Eventuelt  / neste møte 
  

Samarbeid med Olympiatoppen 
Forbundsstyret har foreslått å bruke A-landslaget for kvinner bandy og U19 landslaget menn innebandy 
som inngang for samarbeid med Olympiatoppen. Begge disse landslagene skal delta i VM på 
hjemmebane. (2010 og 2011) 
Vedtak: Seksjonsstyret synes dette er en god idé. 
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Avtale med Sarpsborg rundt NM-finalen 2008 
Saken ble diskutert. 
 
Klubber som ikke har betalt serieavgift 
Det er fortsatt noen klubber som ikke har betalt serieavgiften. 
Vedtak: Klubbene som ennå ikke har betalt hele eller deler av serieavgiften purres med 1 ukes 
frist. Det er viktig at man får skriftlig bekreftelse på at purringen er mottatt. 
Det må fremkomme i purringen at poengtrekk vil være en av konekvensene hvis man ikke 
overholder fristen. 
 
Informasjon 
Vedtak: Seksjonsstyret ønsker å bli informert av forbundsstyret og administrasjon om alle saker 
som omhandler innebandy. Seksjonsstyret bør også få uttale seg i slike saker. 
Seksjonsstyret ønsker en tilbakemelding på om dette er i orden. 
 
Neste møte: Mandag 27.oktober kl.1645 på Ullevål Stadion. 

 
 
21/09 Saker vedtatt pr. e-post 

 
Søknad fra Nord-Norge Bandykrets 
Nord-Norge Bandykrets har søkt om å få dispensasjon for at vinneren av 1.div Nord for 
kvinner kan delta i kvalifisering til eliteserien selv om nå Alta har trukket sitt lag, og det kun 
er fem lag igjen i serien. 
Vedtak: Dispensasjon innvilget 
 
Søknad fra Agder Bandykrets 
Agder Bandykrets har søkt om dispensasjon for at vinneren av 1.div sør for menn kan delta i 
kvalifisering til eliteserien. 
Serien vil bli gjennomført med en 2.div med 9 lag som spiller enkel serie fram til jul. 
De fire beste lagene i serien danner en 1.div sør som spiller dobbel serie, hvor vinneren går til 
eliteseriekvalifiseringen. 
Vedtak: Dispensasjon innvilget. 
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