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Til Stede:  Morten Lindem, Bente Marcussen, Bjørn Immonen, 
  Monica Bakke. 
 
Arr. Kom.  Eric Müller (på deler av møtet) 
 
Adm:  Frank Nordseth 
  Tomas Jonsson og Kjell Nilsen (på deler av møtet). 
 
 
Saker: 
 
19/10 Godkjenning av protokoll 2 – 2009/2010 

Vedtak: Godkjent 
 

 
20/10 Arrangement 

Styret sammen med leder av arrangementskomiteen, Eric Müller, og anleggskonsulent i NBF, Kjell 
Nilsen, diskuterte arrangement. Det ble diskutert rundt den nåværende arrangørinstruksen, innføring av 
arrangementskrav i elitelisensen, og videre handlingsplaner for å heve standarden på innebandyens 
arrangementer. 
Vedtak: Det må lages en forenklet arrangørinstruks hvor det klarere kommer fram de kravene som må 
være på plass i forbindelse med arrangementer i forbundsseriene. Styret gir fram mot neste styremøte 
innspill til arrangementskomiteen. Eric Müller utarbeider en liste som enkelt kan benyttes for å evaluere 
et arrangement. Videre lyses det ut på nett etter personer som kan være interessert i å være 
arrangementsobservatører. 
Det opprettes en felles e-post adresse for arrangement: arr@innebandy.no. 
Det sendes ut en påminnelse til alle klubbene i forbundsseriene om at det skal sendes ut pressemelding 
fra arrangørklubb i forbindelse med alle kamper i forbundsseriene. Kopi av pressemeldingen skal gå til 
arr@innebandy.no. 
Styret er opptatt av at arrangementskomiteen tilføres de nødvendige ressurser for å utføre sitt arbeid. 
 
 

21/10 Tildeling av arrangementer 
 
26-28/3, 2010 NM puljespill G15 
Arrangøren må kunne tilby billig skoleovernatting, og 2 spilleflater hele helgen. 
Vedtak: Tildeles Sagene IF. 
 
26-28/3, 2010 NM puljespill J17-19 
Arrangøren må kunne tilby billig skoleovernatting, og 1 spilleflate hele helgen. 
Vedtak: Tildeles Slevik IBK.  
Morten Lindem fratrådte behandlingen av saken som inhabil. 
 

 
22/10 Betaling av serieavgifter for forbundsseriene 

Administrasjonen informerte: 
Elverum IBK – innbetalte ikke første halvdel innen tidsfristen ref. forrige seksjonsstyremøte. 
Klubben har nå ikke gjeld til NBF. 
 
Drammen IBK – innbetalte ikke andre halvdel av serieavgiften i tillegg til at de har eldre gjeld til 
NBF.  
Klubben har gjeld til NBF. 
 
Alta IBK – har eldre gjeld til NBF og de har unnlatt å betale elitekvalifisering reisekasse. Nidaros ble 
lovet betaling av Alta, men de mottok ikke betaling til tross for purringer. NBF har betalt Nidaros og 
overtatt fordringen de hadde til Alta. De har ikke vist økonomisk handling ved en del eller hel 
innbetaling. Klubben har gjeld til NBF. Purring er gitt med betalingsfrist fredag 9. oktober. 
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Vedtak:  
Elverum IBK: Ilegges en bot på kr.2500,- 
Drammen IBK: Ilegges en bot på kr.2500,- Klubben gis en frist til 31/10-09 til å betale sine utestående 
fordringer til NBF. Hvis Drammen ikke har gjort opp sin gjeld til NBF innen 31/10-09, trekkes klubben 
to (2) poeng i 1.divisjon østland for menn. 
 
Alta IBK: Ilegges en bot på kr.2500,- Klubben gis en frist til 31/10-09 til å betale sine utestående 
fordringer til NBF. Hvis Alta ikke har gjort opp sin gjeld til NBF innen 31/10-09, suspenderes klubben 
fra alt seriespill inntil gjelden er oppgjort. 
 
 

23/10 Planverk for innebandyseksjonen 
Saken ble diskutert. Tas opp på neste styremøte. 
 

 
24/10 Elitelisens 

Saken ble diskutert, og det arbeides videre med å klargjøre innføringen av elitelisens 
 

 
25/10 2.div Vestfold 

Det har kommet en forespørsel fra en nystartet 2.divisjon i Vestfold om å ha mulighet til å rykke opp i 
1.divisjon øst for menn. 
Vedtak: Det må opprettes en innebandykrets i fylket for at styret skal kunne godkjenne forespørselen. 
 

 
26/10 Diskusjonssaker 

 
VM A-kvinner 
Vedtak: Det avholdes et møte med landslagsledelsen i forkant av VM. Morten Lindem stiller fra 
seksjonen.  
 
NM-finaler 2010 
Det skal avholdes et møte med Fredrikstad 19.oktober. BVIF er fortsatt interessert i å avholde finalene. 
Saken tas opp på neste møte. 
 
VM U19-Menn 2011 
Tomas Jonsson informerte om at det har kommet et kontraktsforslag fra IFF. 
Vedtak: Tomas Jonsson følger opp saken, og forhandler fram en avtale som forelegges styret. 
 
Nytt spillereglement fra 2010/2011 
Vedtak: Regelkomiteen får ansvaret for å oversette regelendringene. 
 
 

27/10 Informasjonssaker 
 
Forbundsstyret 
Se eget referat fra forbundsstyremøte. 
 
Dommerkomiteen 
Morten Lindem informerte. 
Det har blitt sendt en forespørsel til komiteen med bakgrunn i spørsmål rundt dommerarbeidet som ble 
stilt i forbundsstyret. Komiteen har svart, og Lindem følger opp saken. 
 
Kretssamling 
Monica Bakke deltok som seksjonens representant på samlingen, og informerte om innholdet.  
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28/10 Eventuelt  / neste møte 
  

Forbundstinget 2010 
Morten Lindem foreslo at det fremmes forslag til tinget om at det velges et eget ankeutvalg i NBF. 
Slik det er nå med at ankeutvalget blir nedsatt fra Lovkomiteen er lite gunstig, da man ikke kan stille 
lovkomiteen spørsmål i førsteinstans da man kan gjøre folk inhabile i ankeinstansen. 
Vedtak: Forslaget oversendes forbundsstyret. 
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