
Norges Bandyforbund 
Innebandyseksjonen Protokoll 6 Oslo, 02.03.09

K:\Innebandy\STYRET\2008-2009\Prot0609-
nettversjon.doc 

Seksjonsstyremøte  
9/2-2009 

 

  

 
Til Stede:  Jon E. Eriksen (leder), Jan Hagen (nestleder), 
  Bjørn Immonen (2.styrem.), Monica Bakke (3.styrem.) 
  Morten Isnes (2.varam.), Morten Riise (3.varam.) 
 
Adm:  Frank Nordseth, Lars Bunæs (på deler av møtet). 
 
 
Saker: 
 
53/09 Godkjenning av protokoll 5 – 2008/2009 

Vedtak: Godkjent 
 

54/09 Elitelisens 
Elitelisens ble diskutert, og det ble gjort noen endringer i forslaget. 
Vedtak: Jan Hagen føyer til endringene. Forslaget om elitelisens sendes ut på høring til 
eliteserieforeningen og lovkomiteen. 
Det undersøkes hvordan andre idretter oppretter sine lisensutvalg. 
Det må utarbeides lov-tekst rundt konsekvenser av det å ikke få innvilget elitelisens. 
 

55/09 NM-finaler 2009 
Saken ble diskutert. 
Det er avtalt et møte med Sarpsborg IBK 10/2-09. 
Saken tas opp på neste møte. 
 

56/09 Dommerkomiteen 
Vedtak: Kim-Alexander Hofgaard Jørstad overtar som leder av DK-innebandy fra dags dato. 
Seksjonsstyret har hatt en intensjon om at Jørstad skulle overta ledervervet når han ga seg som aktiv 
dommer. Tidligere leder, Morten Lindem, går tilbake som medlem av DK fra samme tidspunkt. 
Komiteen kan konstituere seg selv med flere medlemmer etter ønske. 
 

57/09 Årsmøtet 2009 
Saken ble diskutert. 
Man avventer mer informasjon rundt seminaret som blir arrangert av OABR. 
Saken tas opp på neste møte. 
 

58/09 Hasle/Løren 
H/L ønsker en utsettelse av fristen for å trekke sitt lag fra 1.div uten konsekvenser. 
Vedtak: Seksjonsstyret mener at alle involverte klubber må vite hvor mange plasser det spilles om i 
kvalifisertingen til 1.div øst som starter seks dager etter at 1.div øst er ferdigspilt. 
Seksjonsstyret ønsker dermed ikke å gi H/L lenger frist enn kampreglementets frist som er på en uke 
etter at en serie er ferdigspilt. 
 

59/09 Diskusjonssaker 
 
Kampreglement 
Arbeidet med kampreglementet fram mot årsmøtet ble diskutert. 
Vedtak: Kim Jørstad og Frank Nordseth starter arbeidet med å kartlegge hva som må arbeides med. 
 
 

60/09 Informasjonssaker 
 
Forbundsstyret 
Jon Erik Eriksen orienterte. Se eget referat fra møtet. 
 
Dommerkomiteen 
Jan Hagen orienterte. Se eget referat fra dommerkomiteen. 
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61/09 Eventuelt  / neste møte 
  

 
Neste møte: Mandag 9.mars kl.1645 på Ullevål Stadion. 
 

 
Oslo, 02.03.09 
 
 
Frank Nordseth 
Utdanningskonsulent/referent 
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