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Til Stede:  Jon E. Eriksen (leder), Jan Hagen (nestleder), 
  Kathinka Grøm (1.styrm.), Bjørn Immonen (2.styrem.). 
 
Forbundsst.:  Ivar Nordberg (på deler av møtet) 
 
Adm:  Frank Nordseth, Terje Larsen (på deler av møtet) 
  Lars Bunæs (på deler av møtet). 
 
 
Saker: 
 
44/09 Godkjenning av protokoll 4 – 2008/2009 

Vedtak: Godkjent 
 

45/09 NM-sluttspill kvinner 2009 
Holmlia fikk medhold i sin anke rundt NM-sluttspillet for kvinner. 
Vedtak: Det publiseres en tekst på innebandy.no hvor det informeres om saken. 
Jan Hagen kontakter Kim Jørstad med tanke på videre arbeid rundt innebandyens kampreglement. 

 
46/09 NM-finaler 2009 

Vedtak: Jon Erik Eriksen og Lars Bunæs avtaler møte med Sarpsborg for å få på plass en endelig 
avtale rundt arrangementet. Ivar Nordberg og forbundsstyret følger opp og gjør avtale med NRK. 
 

47/09 NM VGS 
Vedtak: Seksjonsstyret arbeider med turneringens framtid fram mot Årsmøtet. 
 

48/09 Elitelisens 
Jan Hagen informerte om status. Det skal avholdes et møte med arbeidsgruppen hvor man skal se 
nærmere på de kravene som skal bakes inn i lisensen. Det ble også diskutert rundt hvordan man skal 
følge opp tildelingen og oppfølging av elitelisensen. Saken tas opp på neste møte. 
 

49/09 Årsmøte 2009 
Vedtak: Seksjonsstyret ønsker å få til årsmøtet sammen med et innebandyseminar arrangert rundt 
helgen 13-14.juni. Bjørn Immonen og Morten Isnes fortsetter arbeidet med å utarbeide et forslag på 
gjennomføring. Saken tas opp på neste møte. 
 

50/09 NM kretslag 
Oslo og Akershus Bandyregion har kommet med en henvendelse hvor de ber om en redegjørelse for 
hvorfor seksjonsstyret gikk bort fra vedtaket fra årsmøtet i 2007 om å flytte turneringen fra desember til 
januar/februar. De spurte videre om seksjonsstyret var positive til turneringen da det har kommet 
signaler om at utviklingsavdelingen har sagt til sine konsulenter at turneringen ikke skal prioriteres. 
 
Administrasjonen redegjorde for hvorfor turneringen ble arrangert i desember med bakgrunn i antall 
helger disponible for forbundsseriekamper. Ved å flytte arrangementet til en annen helg enn første 
helgen i VM, ville man måtte utvide sesongen med ytterligere en til to helger for å komme i mål. 
Videre oppfattet administrasjonen at årsmøtets vedtak fra 2007 om å flytte turneringen fra den 
innarbeidede andre helg i desember, var i den tro at det ville bli problematisk å gjennomføre 
turneringen samtidig som VM. Når man i etterkant fikk mer informasjon rundt IFFs plassering av VM i 
forhold til aktuell kalender for 2008/2009, viste det seg at det å fortsatt arrangere NM-kretslag den 
andre helgen i desember var den beste løsningen. Administrasjonen informerte også om at terminlisten 
for 2008/2009 ble sendt ut til kretsene og eliteserieforeningen i mai 2008, og at det ikke kom noen 
innsigelser på denne. 
 
Vedtak: Administrasjonen forfatter et svarbrev hvor man redegjør for datoen for gjennomføringen av 
arrangementet, og signaliserer at styret er positive til turneringen. Det poengteres også at det ikke er 
utviklingskonsulentenes ansvar å jobbe med kretslag. 
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51/09 Diskusjonssaker 

 
Landslag 
Lars Bunæs informerte om status rundt landslagene. 
A-kvinner skal spille turnering i Latvia i februar. 
U19-menn skal spille turnering i Polen i februar. 
U19-kvinner har ingen landslagssjef. 
Vedtak: Det lyses ut på innebandy.no etter landslagssjef for U19-kvinner. 
 
Landslotteri i innebandy 
Vedtak: Seksjonsstyret ønsker ikke å inngå noen avtaler rundt landslotteri for innebandy. 
 
 

52/09 Informasjonssaker 
 

Forbundsstyret 
Jon Erik Eriksen orienterte. Se eget referat fra møtet. 
 
Dommerkomiteen 
Jan Hagen orienterte. Se eget referat fra dommerkomiteen. 
 
VM 2008 A-menn 
Lars Bunæs informerte. 
 
IFF kongress 
Tomas Jonsson ble ikke gjenvalgt i IFFs styre. Jan Nordli ble valgt inn i dommerkomiteen. 
 
Inkluderingspris 
NBF ble under Idrettsgallaen tildelt NIFs inkluderingspris for sitt arbeid med El-innebandy.  
Prisen er på 100.000 kroner. 
 

 
53/09 Eventuelt  / neste møte 
  

Serieavgift for Elite kvinner 
I etterkant av ankeutvalgets vedtak om at NM-sluttspillet for kvinner må gjennomføres etter 
kampreglementet, har det kommet henvendelse fra klubbene om å få tilbakebetalt deler av serieavgiften 
med bakgrunn i færre kamper. 
 
Administrasjonen redegjorde: 
Selve serieavgiften på kr 19.000,- er ikke knyttet opp mot antall kamper i serien, men er en avgift som 
skal dekke administrativt arbeid i forbindelse med serien.  
 
Ved færre kamper i en serie får alle lag lettelser i utgiftene som er knyttet opp mot selve 
kamparrangementene, dvs dommerhonorar og hallutgifter. Disse holdes som kjent utenfor selve 
påmeldingsavgiften. 
 
Serieavgiften dekker kostnader med selve arbeidet med serieoppsett (oppsett, omberamminger, 
vedlikehold av websider, pressemeldinger, dommerendringer etc.), og fakta er at det denne sesongen 
har vært mye mer arbeid med eliteserien for kvinner enn noen gang før. 
 
Den resterende reisekassen ble også fordelt og tilbakebetalt til alle klubbene og ble ca kr 4.500,- pr 
klubb. 
 
Reisekasse for dommere (kr 18.000,-) dekker reise og diett for dommerne og klubbene vil få 
tilbakebetalt penger hvis totalbeløpet ikke blir brukt opp pga færre reiser for dommere i eliteserien for 
kvinner. Dette regnestykket vet man ikke noe om før etter serieslutt. Dette er et akonto-beløp pga at 
disse utgiftene er vanskelige å beregne. 
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Resterende avgifter er til dekning av dommerobservasjoner, E-cup-avgift og NM-avgift - disse 
avhenger ikke av antall kamper i serien. 
 
Vedtak: Slik seksjonsstyret ser det, er det ikke grunnlag for å tilbakebetale deler av serieavgiften. 
Administrasjonen forfatter et brev til klubbene.  
 
Serieoppsett for eliteserien for kvinner 
I etterkant av ankeutvalgets vedtak om at NM-sluttspillet for kvinner må gjennomføres etter 
kampreglementet er det ikke lenger behov for å framskynde siste serierunde for å få plass til 
kvartfinaler. 
Vedtak: Administrasjonen flytter kamper slik at oppsettet kommer i mål. Siste dag for spill er 14/3. Det 
skal ikke streves etter en felles siste serierunde. 
 
NM aldersbestemte klasser 
Vedtak: Med bakgrunn rettigheter og antall lag i kretsene fordeles NM-plassene som følger: 
 
G15 (10 lag): 
Oslo & Akershus Bandyregion får tildelt 3 plasser, Østfold Bandykrets, Sør-Trøndelag Bandykrets og 
Rogaland Bandykrets får tildelt 2 plasser, Innlandet Bandykrets får 1 plass (totalt 10 plasser). 
 
G17 (10 lag): 
Oslo & Akershus Bandyregion får tildelt 4 plasser, Østfold Bandykrets og Sør-Trøndelag Bandykrets 2 
plasser, Agder Bandykrets og Rogaland Bandykrets får 1 plass hver. (totalt 10 plasser). 

 
G19 (10 lag): 
Oslo & Akershus Bandyregion og Østfold Bandykrets får tildelt 3 plasser hver, Rogaland Bandykrets 2 
plasser, Agder Bandykrets og Innlandet Bandykrets får 1 plass hver. (totalt 10 plasser). 
 
 J15 (8 lag): 
Oslo & Akershus Bandyregion får tildelt 4 plasser, Østfold Bandykrets får tildelt 2 plasser, Sør-
Trøndelag Bandykrets og Innlandet Bandykrets får 1 plass hver. (totalt 8 plasser). 

 
J17-19 (8 lag): 
Oslo & Akershus Bandyregion får tildelt 3 plasser, Østfold Bandykrets 2 plasser, Innlandet Bandykrets, 
Rogaland Bandykrets og Agder Bandykrets får 1 plass hver.  (totalt 8 plasser). 
 
 
Neste møte: Mandag 9.februar kl.1645 på Ullevål Stadion. 
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