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Til Stede:  Morten Lindem, Bjørn Immonen, Monica Bakke 
 
 
Adm:  Frank Nordseth og Kjell Nilsen 
  Tomas Jonsson (på deler av møtet). 
 
 
Saker: 
 
40/10 Godkjenning av protokoll 4 – 2009/2010 

Vedtak: Godkjent 
 

 
41/10 Arrangement 

Bjørn Immonen la fram forslag til arrangementsinstrukser for forbundsseriene. En instruks med krav, 
og en med tips om hvordan gjøre ting bedre. 
Vedtak: Dokumentene sendes til Eric Müller i arrangementskomiteen for kommentarer 
 

 
42/10 Anlegg 

Styret sammen med anleggskonsulent Kjell Nilsen diskuterte rundt å gjøre innebandyens anlegg sikrere. 
Vedtak: 
Alle anleggene i forbundsseriene inspiseres. 
Man arbeider videre sammen med de enkelte klubber for å gjøre det enkelte anlegg så sikkert som 
mulig. Med dette innebærer polstring av utsatte områder rundt banen, og å gjøre spilleflaten mindre. 
Spilleflaten må uansett ikke bli mindre enn minimumskravet på 18x36m. 
 

 
43/10 Planverk for innebandyseksjonen 

Morten Lindem følger opp saken som utsettes til neste møte. 
 
 
44/10 Elitelisens 

Monica Bakke orienterte om at lisensutvalget har hatt sitt første møte. 
Det ble bestemt å sende ut informasjon til klubbene om den videre prosessen før 31/12-09. 
Bakke ferdiggjør informasjonen som sendes administrasjon for utsendelse til klubbene. 
 

 
45/10 Søknad om å delta i NM for aldersbestemte klasser 

Vedtak: Øya G19, Freidig J15 og Nor92 G19 får delta i NM for aldersbestemte klasser etter reglene i 
kampreglementets §22. 
Hvis det kommer nye søknader om deltakelse i NM for aldersbestemte klasser avgjør administrasjonen 
om søknaden oppfyller kravene i kampreglementets §22. 

 
 
46/10 Gjelleråsen - Harstad 

Vedtak: Norges Bandyforbund innebandyseksjonen dekker overnatting, mat og ekstra utgifter i 
forbindelse med reise for Gjelleråsen mot regning begrenset oppad til kr.15 000,-. 
 
Øvrige utgifter dekkes på en av følgende to måter: 
1: Hvis inntektene av kampene fordeles 50/50, betaler Gjelleråsen dommerutgiftene og Harstad halleie. 
2: Hvis Harstad tar alle inntektene, betaler Harstad både dommerutgifter og halleie. 
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47/10 Diskusjonssaker 

 
Spill med langbukser og hijab 
Vedtak: Bruk av langbukser tillates brukt opp til klassene J15/G15. 
Bruk av hijab og andre religiøse hodeplagg må følge spillereglementets 405 og ikke kunne forårssake 
skade. 
 
NM-finaler 2010 
Tomas Jonsson informerte. Det er enighet om en avtale med BVIF. Det er kontakt med NRK med tanke 
på tv-overføring. 
 
VM U19-menn i 2011 
Tomas Jonsson og Morten Lindem informerte om status etter et møte med IFF i forbindelse med VM 
for kvinner. Det er fortsatt ikke kommet til enighet om betingelser for gjennomføring av arrangementet. 
Vedtak: Det lyses ut på innebandy.no etter interesserte arrangører for mesterskapet. 
Administrasjonen fortsetter samtalene med IFF, og det ses på muligheter for gjennomføring. 
 
Møtedatoer for seksjonsstyremøter 
Vedtak: 18/1, 8/2, 8/3, 17/4, 5/5 og 19/5. 
 
Årsmøtet 2010 
Vedtak: Lørdag 12.juni. Jan Hagen forespørres om å være dirigent. 

 
 
48/10 Informasjonssaker 

 
Forbundsstyret 
Se eget referat fra forbundsstyremøte. 
 
Dommerkomiteen 
Se eget referat fra komiteens møter. 
 
IFF leder og GS møte 
Morten Lindem og Tomas Jonsson informerte om møtet som ble avholdt i forbindelse med VM for 
kvinner. Det var lite konkret, men det ble skissert noen muligheter for hvordan man i framtiden ønsker 
å arrangere e-cup og VM. 
 
IFF arrangementer 
IFF har kommet med en utlysning av noen framtidige internasjonale arrangementer. 
Vedtak: Norge ønsker ikke i denne omgang å påta seg noen internasjonale arrangementer. 

 
 

49/10 Eventuelt  / neste møte 
 
Neste møte: Mandag 18.januar kl.1700 på Ullevål Stadion. 
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