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Til Stede:  Morten Lindem (nestleder), 
  Bjørn Immonen (2.styrem.), Arne Nilsen (2.varam.). 
 
 
 
Adm:  Frank Nordseth, Tomas Jonsson, Lars Bunæs (på deler av møtet). 
 
 
Saker: 
 
07/10 Godkjenning av protokoll 1 – 2009/2010 

Vedtak: Godkjent 
Det ble videre vedtatt at alle styrerepresentantene senest tre (3) dager etter utsendt protokoll skal svare 
tilbake med kommentarer og godkjenning av protokoll. Leder konkluderer til slutt slik at protokollen 
raskt kan publiseres på nett. 
 

08/10 Styrets sammensetning 
Jon Erik Eriksen er sykmeldt og har valgt å ta en pause fra styrearbeidet. 
Vedtak: 
Fungerende Leder: Morten Lindem. Lindem møter også som seksjonens representant i Forbundsstyret. 
Fungerende Nestleder: Bjørn Immonen 
Fungerende 1.styremedlem: Bente O. Markussen 
Fungerende 2.styremedlem: Monica Bakke 
Fungerende 3.styremedlem: Morten Riise 
Fungerende 1.varamedlem: Arne Nilsen 
Fungerende 2.varameblem: Morten Isnes 
Jon Erik Eriksen holdes løpende orientert via e-post om styrets saker og arbeid. 
 

09/10 Tildeling av arrangementer 
 
4-6/12, 2009 NM kretslag aldersbestemte klasser (G15, G17, G19, J15 og J17-19). 
Arrangøren må kunne tilby billig skoleovernatting og minimum 3-4 spilleflater. 
Vedtak: Tildeles Østfold Bandykrets. 
 
26-28/3, 2010 NM puljespill G15 
Arrangøren må kunne tilby billig skoleovernatting, og 2 spilleflater hele helgen. 
Vedtak: Fagerstrand IF forespørres om de ønsker å arrangere. Hvis ikke, lyses arrangementet ut på 
nytt, og det påpekes at hvis det ikke melder seg en arrangør vil det ikke bli arrangert NM-sluttspill for 
aldersklassen. 
 
26-28/3, 2010 NM puljespill J17-19 
Arrangøren må kunne tilby billig skoleovernatting, og 1 spilleflate hele helgen. 
Vedtak: Fagerstrand IF forespørres om de ønsker å arrangere. Hvis ikke, lyses arrangementet ut på 
nytt, og det påpekes at hvis det ikke melder seg en arrangør vil det ikke bli arrangert NM-sluttspill for 
aldersklassen. 
 
26-28/3, 2010 NM puljespill G19 
Arrangøren må kunne tilby billig skoleovernatting, og 2 spilleflater hele helgen. 
Vedtak: Tildeles Nor 92 IBK 
 
9-11/4, 2010 Elitekvalifisering menn 
Arrangøren må kunne tilby 1-2 spilleflater hele helgen, og formidle informasjon om overnattingsmuligheter. 
Vedtak: Tildeles Rogaland BK/Sola IBK. Det er et ønske at Rogaland BK koordinerer de to 
eliteseriekvalifiseringene slik at det blir et kompakt arrangement. 
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9-11/4, 2010 Elitekvalifisering kvinner 
Arrangøren må kunne tilby 1 spilleflate hele helgen, og formidle informasjon om overnattingsmuligheter. 
Vedtak: Tildeles Rogaland BK/Lye IL. Det er et ønske at Rogaland BK koordinerer de to 
eliteseriekvalifiseringene slik at det blir et kompakt arrangement. 
 
9-11/4, 2010 NM puljespill J15 
Arrangøren må kunne tilby billig skoleovernatting, og 1 spilleflate hele helgen. 
Vedtak: Tildeles Sveiva IB 
 
9-11/4, 2010 NM puljespill G17 
Arrangøren må kunne tilby billig skoleovernatting, og 2 spilleflater hele helgen. 
Vedtak: Tildeles Fagerstrand IF 
 

10/10 Betaling av serieavgifter for forbundsseriene 
Saken ble diskutert og tas opp på neste styremøte. 
 

11/10 2.divisjon Rogaland 
Rogaland Bandykrets har valgt å plassere nystartede Frøyland inn i 2.divisjon i kretsen. 
Noen klubber har reagert på dette, og har forespurt om innebandyseksjonen kommer til å reagere. 
Vedtak: Seksjonsstyret mener på prinsipielt grunnlag at alle nystartede lag skal begynne i seriens 
laveste divisjon. Men regelverket åpner for avvik i forhold til normen, med følgende setning i 
kampreglementets § 20, punkt 4: " Administrerende myndighet kan avvike fra reglene i punkt 4 som 
anses som veiledende, hvis den finner det hensiktsmessig." 
Seksjonsstyret vil derfor ikke foreta seg noe mer i denne saken. 
 

12/10 Arrangementskomiteen 
Leder av Arrangementskomiteen, Eric Müller, søker retningslinjer for videre framdrift av komiteen. 
Vedtak: Seksjonsstyret er av den oppfatning at hele arrangementsinstruksen må revideres opp mot 
Elitelisensen. Eric Müller kalles inn til neste møte i seksjonen 12.oktober. Det arbeides med å finne 
personer som kan gå inn i komiteen. 
 

13/10 Planverk for innebandyseksjonen 
Seksjonen diskuterte videre arbeid med planverket. 
Det ble ikke gjort noen konkrete vedtak, men det ble vurdert å ta utgangspunkt i strategisk plan for 
Norges Bandyforbund, og utarbeide konkrete arbeidsplaner for sesong etter mal fra bandyseksjonen.. 
Styret så for seg at Bente Markussen og Morten Isnes fikk hovedansvaret for å følge opp arbeidet med 
planene. Saken tas opp på neste styremøte. 
 

14/10 Elitelisens 
Seksjonen diskuterte den videre prosessen med å innføre elitelisensen. 
Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe som samstemmer elitelisensen med NBFs lov. 
Det sendes en e-post til klubbene i eliteseriene med forespørsel om hvem som er deres to 
representanter. 
Det utarbeides et konkret informasjonsskriv til klubbene om tidsfrister og den videre gangen rundt 
innføring av elitelisens fra sesongen 2010/2011.  
 

15/10 Kontrakter 
Det har vært en del spørsmål rundt klubbenes mulighet til å skrive kontrakter med sine spillere. 
Vedtak: Det utarbeides en informasjonstekst rundt lovverket for kontraktsskriving som publiseres på 
hjemmesidene til seksjonen. 
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16/10 Diskusjonssaker 
 
NM-finaler 2010 
Tomas Jonsson informerte at man arbeider med to interessenter. 
 
VM U19-Menn 2011 
Tomas Jonsson informerte om at IFF fortsatt ikke har tatt kontakt for å innlede kontraktsforhandlinger 
for mesterskapet. 
Vedtak: Tomas Jonsson følger opp saken, og får på plass en avtale. 
 
Oslo Idrettshaller AS 
Rolf Heftye har trukket seg ut av Oslo Idrettshaller AS, og det er ønskelig at Bandyforbundet fortsatt 
har en representant. 
Vedtak: Morten Lindem blir innebandyens representant i Oslo Idrettshaller AS. 
 
 

17/10 Informasjonssaker 
 
Kretssamling på Gardermoen 25-26.september 
Det skal avholdes en samling med representanter fra kretsene på Gardermoen 25-26.september. 
Det er et ønske om at flest mulig representanter fra seksjonsstyret deltar. Morten Lindem skal delta på 
møtet, men hvis det er andre i styret som har mulighet til å delta, må dette meldes til anleggskonsulent 
Kjell Nilsen snarest. 
 
Landslag 
Lars Bunæs informerte om landskampene helgen 10-13.september. 
Det ble informert om at landslagssjef for kvinnelandslaget Linda Manley akkurat har blitt mamma. 
Seksjonsstyret ønsket en avklaring om dette ville medføre et behov for endringer i støtteapparatet i 
forhold til VM i desember. 
Vedtak: Lars Bunæs følger opp saken. Saken tas opp på neste styremøte. 
 
 

18/10 Eventuelt  / neste møte 
  

Fantasyfloorball 
Det ble diskutert rundt det nystartede managerspillet for eliteseriene i innebandy. 
Tomas Jonsson informerte at Norges Bandyforbund har alle rettigheter rundt utnyttelse av forbundets 
serier. 
Vedtak: Det må inngås en avtale med Fantasyfloorball. 
Det inngås en avtale for sesongen 2009/2010. Av avtalen skal det klart fremkomme at NBF eier 
rettighetene, og at man tillater Fantasyfloorball å benytte disse vederlagsfritt til managerspillet 
begrenset til sesongen 2009/2010. Fantasyfloorball må gjøres oppmerksom på at NBF ikke kan pålegge 
klubbene tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av managerspillet. NBF forbeholder seg retten 
til å ikke forlenge avtalen utover 2009/2010 og til å kreve økonomisk kompensasjon ved en eventuell 
senere forlengelse. Tomas Jonsson følger opp saken. 
 
Neste møte: Mandag 12.oktober kl.1700 på Ullevål Stadion. 
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