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Til Stede:  Jon E. Eriksen (leder), Morten Lindem (nestleder), 
  Bente Marcussen (1.styrem.), Monica Bakke (3.styrem.),  
  Morten Isnes (3.varam.). 
 
Forbundsstyret:  Ivar Nordberg 
 
Adm:  Frank Nordseth og Tomas Jonsson (på deler av møtet). 
 
 
Saker: 
 
01/10 Møteplan for seksjonsstyret sesongen 09/10 

Vedtak: Tirsdag 15.september, mandag 12.oktober, tirsdag 10.november og tirsdag 15.desember. 
 

02/10 Arbeidsfordeling innad i seksjonsstyret 
Vedtak: Saken tas opp på neste styremøte. 
 

03/10 Konstituering av komiteer 
Vedtak: Det ble nedsatt en Dommerkomité, Regelkomité, Arrangementskomité og en Ungdomskomité. 
Dommerkomiteen: Kim A. H. Jørstad (leder). Komiteen konstituerer seg selv. Morten Lindem er 
kontaktperson mellom komiteen og seksjonsstyret. 
Regelkomiteen: Bjørge Jansen (leder). Komiteen konstituerer seg selv. 
Arrangementskomiteen: Eric Müller blir spurt om han ønsker å være leder. Jon Erik Eriksen kommer 
tilbake på neste styremøte med status for komiteen. 
Ungdomskomiteen: Det må innhentes navn over aktuelle personer for komiteen. Monica Bakke blir 
kontaktperson mellom komiteen og seksjonsstyret. 
 

04/10 Diskusjonssaker 
 
Tildeling av arrangementer. 
Vedtak: Seksjonsstyret tildeler arrangementer på neste styremøte. 
Det vedtas på e-post ved søknadsfristens utløp 1.september hvem som tildeles NM for kretslag i 
desember. 
 
Seksjonsstyret diskuterte videre at det er ønskelig å ligge et år i forkant ved tildeling av arrangementer, 
slik at neste sesongs arrangør har mulighet til å følge inneværende sesongs arrangement. 
Vedtak: Kjente arrangementer for sesongen 2010/2011 lyses ut og tildeles før arrangementene i 
inneværende sesong. 
 
NM-finaler 2010 
Tomas Jonsson informerte at det jobbes med to interessenter for arrangementet. 
Det er avholdt et møte med en klubb og det skal avholdes et møte med en annen. 
Vedtak: Administrasjonen følger opp saken, og kommer tilbake med status på neste styremøte. 
Seksjonsstyret ønsker også å se regnskapene for de siste års NM-finaler. 
 
VM U19-Menn 2011 
Tomas Jonsson informerte om at det har vært stille fra IFF, og at det fortsatt ikke er underskrevet en 
avtale for mesterskapet. 
Vedtak: Tomas Jonsson følger opp saken, og får på plass en avtale. 
 
Handlingsplaner/Strategiplaner 
Saken ble diskutert og tas opp på neste møte. 
Vedtak: Seksjonens strategiplan, bandyens handlingsplan og Oslo/Akershus Bandyregion 
innebandyseksjonens handlingsplan sendes ut til styret. 
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05/10 Informasjonssaker 
 
Forbundsstyret 
Jon Erik Eriksen og Ivar Nordberg orienterte. Det er et ønske å legge forbundsstyrets møter i etterkant 
av seksjonenes møter slik at det for seksjonsstyrene er mulig å diskutere saker i forkant som skal opp i 
forbundsstyret. 
 
Forbundsseriene 
Alle oppsettene er på plass, og man følger opp innbetaling av serieavgifter. 
 
Lisensen 
Tomas Jonsson informerte: Etter en omfattende anbudsrunde har Norges Bandyforbund inngått en 
forbedret avtale for ulykkesforsikringen som er knyttet til lisensen. 
Fra 1.9.2009 vil forsikringen leveres av AIG Europe. Fra samme dato blir de fleste forsikringssummene 
vesentlig forhøyet. Det er vedtatt at lisensen øker med kr.50,- 
 
Utviklingsavdelingen 
Saken ble diskutert og tas opp på neste møte. 
Vedtak: Morten Isnes blir seksjonsstyrets kontakt mot avdelingen. Det er et ønske om at avdelingen 
kommer på neste styremøte. 
 
Oslo og Akershus Bandyregion 
Tomas Jonsson informerte: Det er et ønske fra bandydelen av regionen at forbundet sentralt tar over 
administrasjonen. Forbundsstyret og administrasjonen vil følge opp saken, og holde seksjonsstyret 
informert. 
 
NBFs lov 
Tomas Jonsson informerte: NBFs lov er fortsatt ikke formelt godkjent av Norges Idrettsforbund. 
Jonsson følger opp saken og holder seksjonsstyret informert. 
 

06/10 Eventuelt  / neste møte 
  

Spillerkontrakter 
Seksjonsstyret diskuterte rundt ryktene om at flere klubber skriver 3-4 års kontrakter med sine spillere. 
Det var en generell oppfatning i styret om at det er behov for en generell informasjon til klubbene i 
forhold til lovverk og kontraktsinngåelse. 
Vedtak: Det arbeides med å få gjennomført et informasjonsmøte med klubbene rundt 
kontraktsinngåelser. 
 
Neste møte: Tirsdag 15.september kl.1700 på Ullevål Stadion. 
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