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Til Stede:  Jon E. Eriksen (leder), Jan Hagen (nestleder), 
  Kathinka Grøm (1.styrem.), Bjørn Immonen (2.styrem.), 
  Monica Bakke (3.styrem.), Morten Isnes (2.varam.). 
 
Adm:  Frank Nordseth, Tomas Jonsson (på deler av møtet). 
 
 
Saker: 
 
62/09 Godkjenning av protokoll 6 – 2008/2009 

Vedtak: Godkjent 
 

63/09 Saker til årsmøtet 
Sakene ble diskutert. Regelkomiteen arbeider videre med sakene. 
Vedtak: 
§19: Det settes krav i forhold til antall lag totalt i en region i forhold til muligheter for opprykk i 
eliteseriene.  
§9-3.2 i Loven inn i kampreglementet: Brudd på lovteksten skal ikke være en ugyldighetsregel i forhold 
til overgang. 
 

64/09 Dommerhonorarer 
Tomas Jonsson informerte om at det er sendt ut en påminnelse til klubbene rundt maks beløpet 
(kr.4000,-) som kan utbetales til en enkelt dommer før det må innrapporteres til skattemyndighetene. 
 

65/09 Lag fra Sogn og Fjordane i Hordaland-seriene 
Vedtak: Det er ikke ønskelig at lag fra Sogn og Fjordane deltar i Hordaland-seriene. Saken oversendes 
utviklingsavdelingen. 
 

66/09 Nor 92 
Nor92 har kommet med en forespørsel i forhold til antall lag som må delta i en 1.div for å kunne 
kvalifisere seg til eliteserien. 
Vedtak: Følgende svar sendes til Nor92: 
Sedvane tidligere år når det gjelder denne regelen har vært å gi dispensasjon til de regioner som i 
forkant søker om å få delta i eliteseriekvalifisering. 
Noe av bakgrunnen for dette er at det i de fleste regioner ikke lar seg gjøre å gjennomføre en enkel 
serie med 8 lag, og det har derfor vært forskjellige varianter av ”serieavvikling”. 
Seksjonsstyret har også i år gitt dispensasjon til regionene – nord – midt – vest og sør for å få delta i 
kvalifiseringen. 
Det er tydelig at mye av det som beskrives i kampreglementet har passet dårlig med virkeligheten i 
mange år. Seksjonsstyret arbeider derfor med ny regeltekst som skal fremmes for årsmøtet. 
 

67/09 To lag fra samme klubb i samme klasse i NM-sluttspill 
Vedtak: Det tillates ikke at en klubb stiller med to lag i samme klasse i NM-sluttspillet. Problematikken 
må bakes inn i kampreglementet. 
 

68/09 Definisjon av Tromsø og Freidigs status i 1.divisjon. 
Vedtak: Kun best plasserte 1.lag som ikke er Freidig eller Tromsø kan ta plass i kvalifisering. 

 
69/09 Freidig søker om deltakelse i NM J17-19 

Vedtak: Fristen for å bekrefte deltakelse fra kretsen ble ikke overhold. Det er derfor ikke noen ledig 
plass til Freidig i NM-sluttspillet. Hvis det trekker seg lag fra NM J17-19 vil man vurdere om Freidig 
får tildelt en plass. 
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70/09 Diskusjonssaker 
 
Økonomi 
Det er store overskridelser på landslagene. 
Vedtak: Administrasjonen kommer med en detaljert oversikt på overforbruket. 
 

71/09 Informasjonssaker 
 
Forbundsstyret 
Jon Erik Eriksen orienterte. Se eget referat fra møtet. 
 
Dommerkomiteen 
Jan Hagen orienterte. Se eget referat fra dommerkomiteen. 
 
Nordisk samarbeid 
Sverige har invitert de nordiske landene til deres SM-finaler for å diskutere et nærmere nordisk 
samarbeid. 

 
72/09 Eventuelt  / neste møte 
  

Neste møte: Mandag 20.april kl.1645 på Ullevål Stadion. 
 

73/09 Saker vedtatt pr. e-post 
 
Tilbaketrekking av dispensasjoner for 1.div menn for deltakelse i Eliteserien 
Vedtak: Dispensasjonene for 1.divisjon menn for å delta i Eliteseriekvalifiseringen trekkes 
tilbake. Nor92 som eneste lag som kommer fra en 1.div som oppfyller kravene rykker direkte 
opp i eliteserien. 
 
Orientering på e-post: 
Nidaros og Alta anket seksjonsstyrets vedtak om å trekke dispensasjonene tilbake. 
Ankeutvalget avviste anken med begrunnelse at kampreglementet må følges.  
 
Ekstraordinært årsmøte 
Vedtak: Det innkalles til ekstraordinært årsmøte torsdag 2.april. 
 
Eneste sak på agendaen er: 
Etter den siste tids hendelser vedrørende opprykk/deltakelse i eliteseriekvalifiseringene 
kvinner/menn og 1.div. kvalifiseringer, ønsker seksjonsstyret å få følgende tillegg i 
kampreglementets § 30: 
§ 30. Endringer i Kampreglementet. 
Endringer i dette reglement kan bare foretas på seksjonsårsmøtet med 2/3 stemmeflertall. 
Seksjonsstyret gis på generelt grunnlag adgang til å dispensere fra kampreglementets 
bestemmelser. 
Dette for å imøtekomme løpende problemer som dukker opp i forbindelse med gjennomføring 
av serie og kvalifiseringer. 
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