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Til Stede:  Jon E. Eriksen, Jan Hagen, Kathinka Grøm, Bjørn Immonen, 
  Monica Bakke, Morten Riise og Morten Isnes 
 
FS:  Ivar Nordberg (på deler av møtet) 
 
Adm:  Frank Nordseth, Tomas Jonsson (på deler av møtet) 
  Lars Bunæs (på deler av møtet), Eivind Tysdal (på deler av møtet) 
  Marcus Nilsson (på deler av møtet) 
 
 
Saker: 
 
22/09 Godkjenning av protokoll 2 – 2008/2009 

Vedtak: Godkjent 
 

23/09 NM-sluttspill kvinner 2009 
Vedtak: NM-sluttspillet for kvinner spilles med en kvartfinalerunde etter samme mal og i samme 
tidsperiode som for menn. Det er et ønske at alle lagene spiller siste serierunde i eliteserien for kvinner 
på samme tidspunkt helgen 28-29.februar. 

 
24/09 Reisekasse for Eliteseriene 

Den totale summen som skal fordeles mellom lagene i eliteseriene er kr.115 500,- 
Vedtak: Pengene fordeles som følger: 
Sveiva får dekket sine dokumenterte utgifter på kr.15965,- i forbindelse med at Freidig og Tromsø trakk seg. 
Grei får dekket sine dokumenterte utgifter i forbindelse med at Freidig og Tromsø trakk seg. Grei gis en 
frist på 14 dager for å sende inn dokumentasjon på sine utgifter. 
Det resterende beløpet, estimert til ca. 95 000,- fordeles likt mellom de 20 deltakende lagene i 
eliteseriene. 
 

25/09 Tildeling av arrangementer 
Vedtak: Lye IL tildeles Eliteseriekvalifisering for kvinner 27-29.mars 2009. 
NM puljespill for G17 27-29.mars 2009 lyses ut på nytt. 
 
Det ble en diskusjon rundt tidligere tildeling av NM puljespill G15 til Bodø IBK. 
Det viser seg i etterkant at det ikke er lag i aldersklassen i region Nord. Seksjonsstyret synes det derfor 
blir spesielt med tanke på utgifter å legge puljespillet til Bodø. 
Vedtak: Administrasjonen kontakter Bodø IBK med spørsmål om de fortsatt ønsker å arrangere 
puljespillet, og hva bakgrunnen for deres søknad var. Hvis Bodø fortsatt ønsker å arrangere, blir 
puljespillet i Bodø. 
 

26/09 Dekning av reiseutgifter i forbindelse med NM-sluttspill 
Vedtak: Seksjonsstyret ønsker prinsipielt ikke å gi støtte til reiseutgifter i forbindelse med NM-
sluttspill. 
 

27/09 1.div midt for menn 
Vedtak: Seksjonsstyret gir på generelt grunnlag dispensasjon til alle regionsserier, så lenge man har et 
seriespill (minimum 3 lag), til å delta med et lag i eliteseriekvalifisering. 
Seksjonsstyret jobber med å legge fram forslag på endringer i Kampreglementet til neste årsmøte. 
 

28/09 Landskamper 
Vedtak: Landslagssjefer i samarbeid med administrasjonen får fullmakt til selv å bestemme program 
for landskamper innenfor de tildelte budsjetter. 
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29/09 Søknad om fritak for å innbetale resterende serieavgift 

Vedtak: Tromsø får ikke fritak for å innbetale resterende serieavgift. 
 

32/09 Tiltaksplaner 
Saken ble ikke behandlet. 
 

33/09 Diskusjonssaker 
Inhabilitet  
Generelt er man inhabil når det er saker som omhandler egen klubb. 
Det skal protokollføres når noen sier seg inhabile. 
Det ble oppfordret om at man minner hverandre på at man kan være innhabil i en sak. 
 
Seriesystemer 
Vedtak: Nidaros får ikke mulighet til å delta i 1.div øst. 
Diskusjon rundt framtidige seriesystemer tas opp tidlig på neste møte. 
 

34/09 Informasjonssaker 
 

Forbundsstyret 
Jon Erik Eriksen orienterte. Se eget referat fra møtet. 
Ivar Nordberg har vært og besøkt den skadete Fredrikstadspilleren Thomas Jacobsen med blomster på 
Sunnaas. 
 
Dommerkomiteen 
Jan Hagen orienterte. Se eget referat fra dommerkomiteen. 
 
Arrangementskomiteen 
Det foreligger ingen informasjon fra komiteen. Jon Erik Eriksen kontakter leder Eric Müller. 
 
Ungdomskomiteen 
Det foreligger ingen informasjon fra komiteen. Det vurderes å avholde et møte i komiteen i forbindelse 
med NM for kretslag i desember. 
 
Utviklingsavdelingen og Utviklingsprosjekter 
Leder av Utviklingsavdelingen Eivind Tysdal holdt et 30 minutters innlegg om bakgrunnen for 
Utviklingsavdelingen og deres arbeid. 
 
Landslag 
Vedtak: Administrasjonen arbeider videre med å finne en landslagssjef for U19 kvinner. 
Spørsmålet rundt landslagssjef for A-menn tas opp etter VM. 
 
 
IFF kongress 
Vedtak: Hvis ikke Bjørge Jansen ønsker å bli med til VM, stiller Jon Erik Eriksen alene på IFF 
kongressen. 
 
Årsmøte 
Vedtak: Bjørn Immonen, Morten Riise og Morten Isnes ser fram til neste møte på mulighetene til å 
arrangere årsmøtet over en helg. 
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35/09 Eventuelt  / neste møte 
  

E-post 
Det oppfordres om at man kun benytter seksjonen@innebandy.no når man svarer på e-post. Ikke 
inkluder enkeltstående e-post adresser. 
 
Neste møte: Tirsdag 2.desember kl.1645 på Ullevål Stadion. 
 

 
Oslo, 21.11.08 
 
 
Frank Nordseth 
Utdanningskonsulent/referent 
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