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Saker: 
 
43/08 Godkjenning av protokoll 4 – 2007/2008 

Vedtak: Godkjent. 
 

44/08 Ungdomskomité 
Forbundsstyret ønsker at det opprettes en ungdomskomité på seksjonsnivå. 
Fem personer har respondert på utlysningen på innebandy.no om medlemmer til en ungdomskomité. 
Vedtak: Det opprettes en ungdomskomité bestående av de som har vist interesse. Jon Erik Eriksen 
kontakter de fem, og det avholdes et første møte før Påske. 
 

45/08 Elite/landslagskomité 
Vedtak: Det opprettes en Elite/landslagskomité. Jon Erik Eriksen og Jan Hagen arbeider fram et 
mandat for komiteen som presenteres på neste styremøte. 

 
46/08 Kampreglement og seriespill 

Slik det er i dag, oppfatter seksjonsstyret at saker som omhandler regelverk rundt seriespill i høyere 
divisjoner ofte blir forkastet eller vedtatt på årsmøtet uten at det i forkant er godt nok diskutert i 
organisasjonen. 
Fra år til år, avhengig av hvilke klubber som møter på årsmøtet, blir regelverket ofte endret eller 
stående ut fra enkeltklubbers ønsker og behov. 
Konsekvensen av dette blir lite gjennomtenkte regler med en usynlig rød tråd i forhold til sportslig nivå, 
geografiske hensyn, landslag og økonomi. 
Seksjonsstyret ønsker å se på muligheten for å få en mer langsiktig tanke bak serieavviklingen på 
høyeste nivå, med utgangspunkt i gode regler som et stort flertall i organisasjonen er enige i. 
Vedtak: Det innledes en diskusjon med eliteserieforeningen for å se på i hvilken form, og på hvilke 
muligheter man har for å sette i gang et slikt arbeid. 

 
47/08 EuroFloorball Cup kvalifiseringer 

IFF søker etter arrangører for EFCQ i august 2008. 
Slik det ser ut nå er Norge både for kvinner og menn rangert som nummer 5, og må delta i 
kvalifiseringen. De norske lagene slipper derimot kvalifisering hvis Dietlicon for kvinner og/eller AIK 
for menn vinner sine nasjonale mesterskap. 
Vedtak: Seksjonen ønsker i utgangspunktet ikke å stå som arrangør for en kvalifisering. Saken tas opp 
til ny vurdering hvis IFF ikke klarer å finne en arrangør, og at dette får konsekvenser for norsk 
deltakelse i EFC. 
 

48/08 Overganger 
Vedtak: Seksjonen kan ikke se at det er åpning i regelverket for dispensasjoner i forhold til 
karantenetid og overgangsfrister. Alle dispensasjonssøknader avslås. 
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49/08 Diskusjonssaker 

Økonomi 
Administrasjonen informerte om at det er problemer med lisenshåndteringen i det nye NAIS-systemet. 
Tallene i NAIS viser at det mangler en del lisenser i systemet i forhold til forventning, og de 
tilbakemeldingene som kommer fra klubbene. 
Det er sendt ut lisenslister til samtlige klubber med krav om tilbakemeldinger på spillere som står med 
ubetalte lisenser, men som har betalt. 
Seksjonsstyret ser alvorlig på problemet, og ønsker at saken følges nøye av administrasjonen. 
 
Møte med eliteserieklubbene for kvinner 
Det avholdes et møte med eliteserieklubbene for kvinner lørdag 3.februar i forbindelse med 
landslagssamlinger i Bjørholthallen. 
Saker som tas opp på møtet er: Det sportslige grunnlaget for eliteserien for kvinner, økonomi, 
publikum, media, samarbeid, og klubbenes samarbeid med landslagene. 
Jarle Heitmann og Jan Hagen møter som seksjonens representanter på møtet. 
 
Vedtak gjort på e-post 
Flere og flere saker i seksjonen blir avgjort pr. e-post, men det er ofte vanskelig for administrasjonen å 
vite når et vedtak er fattet etter en e-post diskusjon. 
Vedtak: Jon Erik Eriksen konkluderer alle vedtak gjort pr. e-post. 
 

50/08 Informasjonssaker 
 

Forbundsstyret 
Jon Erik Eriksen informerte. Se eget referat fra forbundsstyret. 
 
Dommerkomiteen 
Jan Nordli trer av som leder for komiteen ved sesongslutt, og går inn i komiteen som vanlig medlem. 
Morten Lindem har sagt ja til å overta som leder i komiteen. 
Vedtak: Dommerkomiteen bestemmer selv tidspunktet for lederskiftet rett etter sesongslutt. Seksjonen 
ser positivt på om dommerkomiteen klarer å rekruttere noen nye medlemmer. 

 
EFC 
Jon Erik Eriksen informerte om EFC sluttspillet i Finland. 
Det var et meget godt arrangement i gode fasiliteter, og god innsats av de norske lagene. 
Eriksen og Lars Bunæs deltok på et møte rundt framtidig landslagsvirksomhet. 
Dette etter ønske fra IFF om at den internasjonale landslagsvirksomheten planlegges nøyere. 
Det ble gjort noen avtaler om å delta i fire- nasjonersturneringer i april for det norske U19-landslaget og 
i september for A-landslag som skal spille VM samme år. Det ble også gjort en avtale om å møte 
Sverige for herrer i mai. 

 
51/08 Eventuelt 
  

Anleggskonsulent 
Forbundsstyret har vedtatt å ansette en anleggskonsulent i full stilling. 
Vedtak: Seksjonen ser for seg at den økonomiske fordeling med bandy blir 50/50 for den nye 
konsulenten. 
 
Nye spilleregler 
IFF ønsker tilbakemeldinger på mulige regelendringer fram mot neste revidering i 2010. 
Vedtak: Det oppfordres på innebandy.no om at det norske innebandymiljøet kommer med forslag til 
regelendringer. Regelkomiteen lager en sammenstilling for seksjonsstyret til neste møte. 
 
Neste møte: 27/2-08 
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