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Til Stede:  Morten Lindem, Bjørn Immonen, Monica Bakke, Morten Riise, 
  Arne Nilsen 
 
 
Adm:  Frank Nordseth 
  Tomas Jonsson og Lars Bunæs (på deler av møtet). 
 
 
Saker: 
 
29/10 Godkjenning av protokoll 3 – 2009/2010 

Vedtak: Godkjent 
 
30/10 Arrangement 

Styret diskuterte Bjørn Immonens utgangspunkt for ny arrangementsinstruks for forbundsseriene og 
gjorde noen små endringer. 
Vedtak: Den nye arrangementsinstruksen sendes forbundsserieklubbene og publiseres på nett. 
Det ble videre bestemt at Bjørn Immonen utarbeider et dokument med tips, råd og anbefaler i forhold til 
å heve arrangementene utover de kravene som er satt i den nye arrangementinstruksen. 
 
Styret bestemte på forrige styremøte at det skal opprettes et observasjonskorps fra tribuneplass for 
arrangementene i forbundsseriene. 
Vedtak: Følgende tekst publiseres på nett for å rekruttere personer inn i observasjonskorpset: 
 
Ser du mye innebandy? 
Arrangementskomiteen etterlyser personer som ser mye innebandy i forbundsseriene, og som kan 
fungere som arrangementsobservatører for innebandyseksjonen. 
 
Personer som blir engasjert vil motta gratis adgangskort til kampene mot at de i etterkant av kampene 
sender inn et enkelt observasjonsskjema. 
 
Er du interessert, ta kontakt med leder av arrangementskomiteen Eric Müller på e-post: 
arr@innebandy.no for mer informasjon. 
 
 

31/10 Betaling av serieavgifter for forbundsseriene 
Alta IBK og Drammen IBK har fortsatt ikke gjort opp sin gjeld til NBF. 
Vedtak: 
Alta ble suspendert fra 1/11-09, og forblir suspendert til gjeld er gjort opp. 
Drammen trekkes to poeng i 1.div øst for menn, og gis frist en uke til å gjøre opp gjeld. Hvis gjelden 
ikke er gjort opp innen 18/11-09 strykes laget fra 1.div øst. 
 

32/10 Planverk for innebandyseksjonen 
Morten Lindem følger opp saken som utsettes til neste møte. 

 
33/10 Elitelisens 

Monica Bakke skal avholde første møte med lisensutvalget 12/11-09. 
Det ble spesielt diskutert om de klubber som har to lag i eliteseriene må sende inn to søknader om 
lisens. 
Vedtak:  
Klubber med flere enn et lag i eliteseriene sender inn én søknad. 
Videre presiseres det inn i lisensreglementet: 
En klubb må søke om elitelisens innen 14 dager etter at klubben har et lag kvalifisert for elitespill. 
For klubber med flere lag i eliteseriene vil dette si at søknad må sendes inn innen 14 dager etter at første 
lag er kvalifisert for eliteseriespill. 
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34/10 IFF ledermøte 
Vedtak: Morten Lindem representerer seksjonsstyret på ledermøte i IFF under VM for kvinner. 
 

 
35/10 Søknad fra Nord-Norge 

Nord-Norge Bandykrets har på vegne av Harstad søkt om å få delta i NM for G19. 
Vedtak: Harstad IBK gis mulighet til å delta i NM for G19 som Nord-Norge Bandykrets´ representant. 

 
36/10 Gjelleråsen - Harstad 

Vedtak: Den avbrutte eliteseriekampen for menn mellom Gjelleråsen og Harstad berammes til fredag 
18.desember kl.2000 i Harstad. Dette etter forslag fra begge de involverte klubbene. 
Norges Bandyforbund innebandyseksjonen dekker overnatting og mat for Gjelleråsen mot regning 
begrenset oppad til kr.10 000,-. 
 

 
37/10 Diskusjonssaker 

 
VM U19-Menn 2011 
Generalsekretær Tomas Jonsson fortsetter arbeidet med å få på plass en avtale med IFF. 
 
NM-finaler 2010 
Bærums Verk og Fredrikstad ønsker begge å arrangere NM-finalene 2009. 
Vedtak: Hvis man blir enige om en avtale tildeler Seksjonsstyret NM-finalene 2009 til Bærums Verk. 
Administrasjonen sender forslag til avtale til Bærums Verk. 
 
Svineinfluensa 
Seksjonsstyret diskuterte rundt problematikken at de som er syke av influensaen ikke får 
sykemeldinger. 
Vedtak: Det avventes til det er konkrete saker om utsettelse av kamper før man tar stilling til 
problemet. 
Det er viktig at svineinfluensens betydning for driften av forbundets aktiviteter følges nøye. 
 

 
38/10 Informasjonssaker 

 
Forbundsstyret 
Se eget referat fra forbundsstyremøte. 
 
Dommerkomiteen 
Morten Lindem informerte om at seksjonsstyrets dialog med dommerkomiteen har ført til at fokus 
flyttes mer mot grunnutdanningen av dommerne. Det skal også settes større fokus på 
dommeradministreringen i forbundsseriene. Dette med sikte på å redusere dommerkostnadene. 
 
Logo for Dame-VM i bandy 
Bandyseksjonen har fått tillatelse til å benytte logoen for VM2000 i innebandy som utgangspunkt for en 
ny logo for Dame-VM i bandy 2010. 

 
 

39/10 Eventuelt  / neste møte 
 
Neste møte: Tirsdag 15.desember kl.1700 på Ullevål Stadion. 
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