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Til Stede:  Jon E. Eriksen, Morten Lindem, Bente Marcussen, 
  Bjørn Immonen, Monica Bakke 
 
 
Adm:  Frank Nordseth 
  Kjell Nilsen og Lars Bunæs (på deler av møtet). 
 
 
Saker: 
 
50/10 Godkjenning av protokoll 5 – 2009/2010 

Vedtak: Godkjent 
 

 
52/10 Søknad om å delta i NM for aldersbestemte klasser 

Vedtak: Søknaden fra Toppen IL om å delta i NM for G17 innvilges. 
 
Styret behandlet videre fordeling av lag mellom kretsene for å fylle opp de forskjellige NM-klassene. 
Vedtak: 
G15: Oslo/Akershus 4 plasser, Midt-Norge 2 plasser, Østfold 2 plasser og Rogaland 2 plasser. 
G17: Oslo/Akershus 5 plasser, Midt-Norge 2 plasser, Østfold 2 plasser og Toppen IL (søknad Agder). 
G19: Oslo/Akershus 4 plasser, Østfold 1 plass, Rogaland 1 plass, Lillehammer (søknad Innlandet), Øya 
(søknad Midt-Norge), Harstad (søknad Nord-Norge) og Nor92 (søknad Buskerud). 
J15: Oslo/Akershus 5 plasser, Østfold 2 plasser og Freidig (søknad Midt-Norge). 
J17-19: Oslo/Akershus 4 plasser og Østfold 4 plasser. 
 
Det ble også vedtatt at det skal purres etter bekreftelse på ønsket deltakelse i NM-sluttspillet etter 
reglene i kampreglementets § 22. 
 
 

53/10 Planverk for innebandyseksjonen 
Saken ble diskutert. 
Det ble levert ut et forslag til planverk for sesongen 2010/2011 som styremedlemmene kommer med 
tilbakemeldinger på til neste møte. 

 
 

54/10 Landslagssjef A-kvinner 
Saken ble diskutert. 
Vedtak: Lars Bunæs utarbeider et dokument med ønskede krav for landslag og ledelse som sendes ut 
til styret for behandling. Dokumentet benyttes som grunnlag for framtidige ansettelser av 
landslagssjefer. 
Saken tas opp på neste møte. 



Norges Bandyforbund 
Innebandyseksjonen Protokoll 6 Oslo, 25.03.10

C:\Documents and Settings\US-FRNO\Lokale 
innstillinger\Temporary Internet Files\OLK2\Prot1006-

nettversjon (2).doc Seksjonsstyremøte  
18/1-2010 

 

  

 
 
 

 
55/10 Diskusjonssaker 

 
Erik Hæren 
Erik Hæren ønsker å bistå Greåkers elitelag for menn. 
Vedtak: Pga sin kontrakt med NBF som landslagstrener for Norge, kan Hæren ikke ha offisielle 
verv/funksjoner i Greåker. 
 
Arrangement 
Saken ble diskutert. 
Saken tas opp på neste møte. 
 
Elitelisens 
Monica Bakke informerte om at det er sendt ut en beskrivelse til eliteklubbene om videre gang i 
forbindelse med søknadsprosessen for elitelisens 10/11. Lisensutvalget skal avholde et møte hvor det 
skal utarbeides et eksempel på en søknad. Denne skal sendes ut til klubbene innen 1/2-10. 
 
Saker til årsmøtet 2010 
Vedtak: Det ble vedtatt at regelkomiteen skal se på følgende saker med tanke på å fremme 
regelendringer til seksjonsårsmøtet: 
• §28-3 i Kampreglementet: Det bør komme et krav om at det til seriepåmelding skal følge en 

skriftlig samarbeidsavtale mellom de to klubbene som ønsker å stille felles lag. 
• §29-2b i Kampreglementet: Begrepene høyere og lavere rangerte lag benyttes i hele paragrafen. 
• Spilleberettigelse i forbindelse med omkamper. 
• Gi flere handlingsmuligheter i forbindelse med at kamper blir avbrutt – Spille resten av kampen 

senere – La resultat etter 2 perioder gjelde – Osv. 
• 405 i spillereglementet: Lage en generell særnorsk regel for bruk av langbukser og religiøse 

hodeplagg opp til fylte 15 år, istedenfor IFFs nye åpning for at man må søke administrerende 
myndighet i hvert enkelt tilfelle. 

 
 
56/10 Informasjonssaker 

 
Forbundsstyret 
Det er ikke avholdt møter i forbundsstyret siden forrige seksjonsmøte. 
 
Dommerkomiteen 
Morten Lindem informerte. 
Se eget referat fra komiteens møter. 
 
 
NM-finaler 2010 
Administrasjonen informerte om at det kun er noen små detaljer igjen før det blir signert en avtale med 
BVIF som teknisk arrangør. Videre har NRK bekreftet at de sender finalene søndag. 
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Diverse saker med Harstad 
Morten Lindem informerte. 
 

 
 

57/10 Eventuelt  / neste møte 
 
 
Bøtesatser 
Det utarbeides et dokument hvor alle sanksjonerte bøter føres. 
 
Dommerrapporter 
I forbindelse med at det sendes ut dommerrapporter i forbindelse med sanksjons- og straffesaker gjøres 
det oppmerksom på at dette er interne saksdokumenter. 
 
 
Neste møte: Mandag 8.februar kl.1700 på Ullevål Stadion. 
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