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Til Stede:  Jon E. Eriksen (leder), Jan Hagen (nestleder), 
  Bjørn Immonen (2.styrem.), Monica Bakke (3.styrem.), 
  Morten Riise (1.varam.), Morten Isnes (2.varam.). 
 
Andre:  Kim Jørstad 
 
Adm:  Frank Nordseth, Tomas Jonsson og Lars Bunæs (på deler av møtet). 
 
 
Saker: 
 
73/09 Godkjenning av protokoll 7 – 2008/2009 

Vedtak: Godkjent 
 

74/09 Kampreglementet 
Styret gikk gjennom kampreglementet. Kim Jørstad i samarbeid med regelkomiteen og 
administrasjonen kommer tilbake med forslag til endringer som vedtas av styret før det legges fram for 
årsmøtet. 
 

75/09 Klage på vedtak fra Freidig 
Freidig har klaget på vedtaket om at de måtte betale serieavgiften for eliteserien kvinner på kr.60.000,- i 
forbindelse med at de trakk laget fra serien 08/09.  
Vedtak: Seksjonsstyret anser saken som avsluttet, og ønsker ikke å realitetsbehandle saken på nytt. 
 

76/09 1.div sør/vest kvinner 
Kretsene i vest og sør arbeider med å lage en 1.div sør/vest for kvinner sesongen 09/10. 
Vedtak: Administrasjonen holder dialog med kretsene. 
 

77/09 Søknad om refusjon av kostnader fra Nidaros 
Nidaros har søkt om å få refundert kostnader på kr.10828,- i forbindelse med den avlyste 
eliteseriekvalifiseringen for menn. 
Vedtak: Nidaros får refundert sine kostnader. 
 

78/09 Diskusjonssaker 
 
Økonomi 
Administrasjonen redegjorde for den økonomiske statusen til seksjonen. 
Landslagene har brukt mer enn budsjettert. 
Med sterke forbehold antas det at seksjonen vil gå i balanse med årets regnskap. 
 

79/09 Informasjonssaker 
 
Forbundsstyret 
Jon Erik Eriksen orienterte. Se eget referat fra møtet. 
 
Dommerkomiteen 
Jan Hagen orienterte. Se eget referat fra dommerkomiteen. 
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80/09 Eventuelt  / neste møte 
  

Kretsårsmøter 
Vedtak: Administrasjonen undersøker dato for kretsens ting og sender ut til seksjonsstyret pr. e-post. 
 
Neste møte: Tirsdag 19.mai kl.1645 på Ullevål Stadion. 
 

81/09 Saker vedtatt på ekstraordinært styremøte i etterkant av det ekstraordinære 
årsmøtet 2.april. 
 
Eliteserien menn 
Vedtak: Den 12. og siste plassen i eliteserien for menn 2009/2010 går til det laget som vinner en 
kvalifiseringskamp mellom Alta IBK og Nidaros Innebandy. Det spilles en enkelt kamp så snart som 
mulig etter påske. Administrasjonen kontakter klubbene vedrørende avtale om spillested, dato og 
fordeling av utgifter. 
 
Eliteserien kvinner 
Vedtak: Eliteserien for kvinner 2009/2010 skal bestå av de 8 lagene som deltok i 2008/2009. 
Administrasjonen sender ut på høring til de deltakende klubbene rundt om det skal spilles dobbel eller 
trippel serie, og om det ved en evt. trippel serie er mulig at alle lag spiller dobbelkamper i Trondheim 
for å spare utgifter. 
 
1.div øst menn 
Vedtak: Vinneren av 2. div. Østfold, Lisleby IBK, vinneren av 2. div. Innlandet, Elverum IBK og de 
to beste lagene i 2. div. Oslo/Akershus, Holmlia SK og Haugerud IF rykker direkte opp i 1. div. Østland 
menn uten at det gjennomføres kvalifisering. 
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