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Til Stede:   Jon E. Eriksen, Jan Hagen, Gisle Johnson 
På telefon:   Jarle Heitmann 
Adm:   Frank Nordseth, Lars Bunæs (på deler av møtet) 
   Tomas Jonsson (på deler av møtet) 
 
 
 
 
Saker: 
 
51/08 Godkjenning av protokoll 5 – 2007/2008 

Vedtak: Godkjent. 
 

52/08 Forslag til regelendringer i spillereglementet 
Leder i Regelkomiteen Bjørge Jansen la fram to forslag som komiteen ønsker å fremme for IFF. 
Vedtak: Forslag nr.2 støttes, men styret ønsker at forslag nr.1 sendes på høring til eliteserieforeningen. 
Pga. kort tidsfrist sendes begge forslagene til IFF: 
 
Proposal 1 - Changing of rule 201-1:  
When changing ends, the teams shall not change substitution zones. 
 
Exp: If the team can keep their substitution zone for the whole game, they don't need to carry equipment back and forth. Secondly 
you will not have to experience that the team bench you move to after an intermission is messed up with water, garbage, etc. 
This proposal may need additional rule changes than the one proposed under. 
IFF should also consider including a rule that says: "A team starts the first period in front of their own substitution bench". 
 
THE FOLLOWING RULES ARE AFFECTED 
201 Regular game time 
1) Regular game time shall be 3 x 20 minutes with two 10 minute intermissions, when the teams shall change ends. 
Exemption for shorter game time however not less than 2 x 15 minutes and/or intermissions may be given by the administrating 
authority. When changing ends, the teams shall also change substitution zones. The home team shall choose ends at an early stage 
before the match. Every new period shall start with a face-off at the centre spot. At the end of every period the secretariat is 
responsible for providing a siren or other suitable sound device, unless this is automatic. The timing of the intermission shall start 
immediately at the end of the period. The teams are responsible for being back onto the rink in time to resume play after the 
intermission. If the referees consider one end of the rink to be better, the teams shall change ends after half the third period, but 
this has to be decided before the start of the third period. If such a changing of ends takes place, play shall be resumed with a face 
off at the centre spot. 
 
  
Proposal 2 - Moving of rules 613-4, 613-5, 613-6:  
These offences should be considered result in a mach penalty 2. 
 
Exp: These offences are damaging for the reputation of floorball, and should be punished harder. There is also irrational that when 
these offences are made after the game ends, there would not be any consequence for the affected player.  
 
THE FOLLOWING RULES ARE AFFECTED 
613 Offences leading to a match penalty 1  
4) When a player is guilty of continued or repeated unsportsmanlike behaviour. (925) 
The match penalty replaces the second 2 minute bench penalty + 10 minute personal penalty, but shall still be followed by a 5 
minute bench penalty. Continued implies in the same sequence and repeated for the second time in the same match. 
 
5) When a player, in anger, breaks his stick or other equipment. (925) 
 
6) When a player is guilty of a physical offence of misconduct. (909) 
This includes dangerous, violent or unsportsmanlike offences considered deliberate or unprovoked. 
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53/08 Forslag til tolkning av kampreglementets § 29-2 

Etter flere henvendelser angående paragrafen har regelkomiteen laget en skriftlig tolkning som ønskes 
publisert. Bjørge Jansen orienterte. 
Vedtak: Seksjonsstyret har tidligere tolket regelen på samme måte, og støtter regelkomiteens tolkning. 
Regeltolkningen publiseres på innebandy.no, og skrives inn i kampreglementet. 
Styret ønsker også at regelkomiteen ser på muligheter for en ny regeltekst som ikke er tvetydig, og som 
kan fremmes for årsmøtet. 
 
Tolkning av § 29 - 2 
Det er posisjonen man inntar på det lavere rangerte laget som er avgjørende for begrepet 3 spillere + målvakt. 
Dette betyr at fire spillere fra høyere rangerte lag kan spille på et lavere rangert lag, men minst en av disse må være 
oppført som målvakt på det lavere rangerte laget. 
Det vil da si at det er uvesentlig om en person har vært målvakt eller utesepiller på de høyere rangerte lag. 

 
54/08 Sak fra Rogaland angående § 29-2 i kampreglementet 

Sunde 2 benyttet 3 utespillere og 1 målvakt fra Sunde 1 i en kamp mot Sola 3. Alle de fire spillerne ble 
benyttet som utespillere på Sunde 2. Sola 3 har protestert. 
Styret i Rogaland er splittet på hvordan §29-2 skal tolkes, og ønsker at seksjonsstyret tar en avgjørelse i 
saken. 
Vedtak: Saken sendes tilbake til Rogaland BK. Seksjonsstyret anser kretsen som første instans, og 
kretsstyret må ta en avgjørelse i saken. Det informeres om vedtaket i 53/08. 

 
55/08 Invitasjon til student-VM 

Det har kommet en invitasjon til Student-VM i Finland i november. 
Vedtak: Innebandyseksjonen ønsker å oppfordre Studentidrettsforbundet om å stille lag. Slik styret ser 
det bør utgiftene ved deltakelse ligge hos Studentidrettsforbundet. 
Seksjonsstyret ser positivt på å hjelpe Studentidrettsforbundet med å kartlegge kandidater til et student- 
landslag. 
 

56/08 Lisenser 
Tomas Jonsson informerte: 
Det har vært store problemer i starten av sesongen med det nye systemet for lisenshåndtering NAIS. 
Det ser derfor ut som om det vil bli en tilbakegang i antall lisenser. 
Det ser derimot ikke ut til at aktiviteten rundt om i kretsene har blitt noe mindre, så det antas at et stort 
antall spillere har deltatt uten lisens. 
I desember ble det sendt ut lisenslister til alle klubbene i landet med ønske om tilbakemelding i forhold 
til betalte lisenser. Det samme ble gjort i januar. 
Utviklingskonsulenter og sentral administrasjon har gjennomført lisenskontroller, men det ser ikke ut til 
at dette har gitt ønsket resultat. 
Jonsson oppfordret styret om at det neste sesong blir slått hardere ned på klubber som benytter 
ulisensierte spillere. 
Vedtak: Seksjonen vil før neste sesong se nærmere på muligheter for sanksjonering av klubber som 
benytter ulisensierte spillere.  
 

57/08 Elite/Landslagskomité 
Saken ble diskutert, og tas opp på neste møte. 
 

58/08 Diskusjonssaker 
Møte med eliteserieklubbene for kvinner 
Jan Hagen informerte. Se eget referat fra møtet. 
Vedtak: Det tas initiativ om å holde et nytt møte med klubbene i forbindelse med NM-finalene. 
Administrasjonen følger opp saken, og kontakter eliteserieforeningen. 
 
Landslag 
Lars Bunæs informerte: 
Alt i rute i forhold til U19-VM for kvinner i Polen. 
Geir Nordseth har informert om at han ikke ønsker å ta en ny periode som landslagssjef for U19-menn. 
Vedtak: Det arbeides med å finne ny landslagssjef for U19-menn. Saken tas opp på neste møte. 
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59/08 Informasjonssaker 
 

Forbundsstyret 
Jon Erik Eriksen informerte. Se eget referat fra forbundsstyret. 

 
Idrettsregistreringen 
Tomas Jonsson orienterte: 
Slik det ser ut i dag vil forbundets medlemstall ligge rundt fjorårets tall. Det er gjort en opprensing i 
klubber som har vært registrert med aktivitet, men som ikke har hatt aktivitet. Det antas derfor at det er 
en reel økning i antall medlemmer. 

 
60/08 Eventuelt 
  

Årsmøtet i innebandyseksjonen 2008 
Vedtak: Årsmøtet avholdes lørdag 14.juni på Ullevål Stadion i Oslo. 
 
Elitelisens 
Jarle Heitmann har kommet med et forslag om at klubber som ønsker å delta i eliteseriene må oppfylle 
visse krav. 
Vedtak: Saken tas opp på neste møte. 
 
 
Neste møte: Tirsdag 1/4-08 
 


