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Til Stede:  Jon E. Eriksen, Morten Lindem, Bjørn Immonen, 
  Monica Bakke, Morten Riise, Morten Isnes 
 
 
Adm:  Frank Nordseth 
   
 
 
Saker: 
 
58/10 Godkjenning av protokoll 6 – 2009/2010 

Vedtak: Godkjent 
 
59/10 Bruk av ikke spilleberettigede og ulisensierte spillere 

Vedtak: Gjelleråsen ilegges en bot på kr.10.000,- (2 x kr.5.000,-) for å ha benyttet to ikke 
spilleberettigede spillere. 
 

60/10 Planverk for innebandyseksjonen 
Vedtak: Utkastet til planverk for sesongen 2010/2011 legges fram for årsmøtet. 
 

61/10 NM kretslag 
Vedtak: Det startes en diskusjon rundt NM for aldersbestemte kretslag i forbindelse med 
kretsledermøte under årets NM-finaler. 
Det sendes ut et brev til kretsene med informasjon om at NM kretslag vil bli et av diskusjonsområdene 
under møtet. 

 
62/10 Diskusjonssaker 

 
Arrangement 
• Arrangementsinstrukser 

Etter innspill fra leder i arrangementskomiteen Eric Müller ble det gjort noen små endringer i 
instruksene. Bjørn Immonen sammenstiller disse før dokumentene publiseres. 

• Rapport fra kampen Haugerud – Holmlia i 1.div øst menn. 
Saken tas til orientering. Det påpekes overfor Haugerud at å ha kun en mann i sekretariatet er 
brudd på instruks for sekretariat. 

 
Utdelinger av premier 
Saken ble diskutert. 
 
Representasjon på kretsenes årsmøter 
Vedtak: Jon Erik Eriksen deltar på Østfolds årsmøte. 
Det sendes ut en forespørsel til kretsene om når de skal avholde sine årsmøter. 

 
63/10 Informasjonssaker 

 
Forbundsstyret 
Det er ikke avholdt møter i forbundsstyret siden forrige seksjonsmøte. 
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Dommerkomiteen 
Morten Lindem informerte. 
• Dommere i kampen Slevik-Harstad 

Saken tas til etterretning. Seksjonsstyret er enig med dommerkomiteen i prinsippet om at DK ikke 
skal la seg styre av noe lag/klubb når det gjelder dommeroppsettet. Harstad er informert om dette 
synet. 

• Dommerutvikling og ressursbruk 
Det har kommet et skriv fra dommerkomiteen med ønske om at det opprettes et 
dommerutviklingsprosjekt. 
Saken ble diskutert, men det avventes kommentarer fra generalsekretær og utviklingsavdelingen. 

 
Elitelisens 
Monica Bakke informerte. Se eget referat fra møte i lisensutvalget. 
Vedtak: Administrasjonen hjelper til med å utforme et søknadsskjema for elitelisens. Skjemaet sendes 
ut til styret for kommentarer. 
 
Det ble også diskutert om man burde se på om også klubbene i 1.divisjon skal søke elitelisens som en 
forberedelse for eventuelle opprykk til eliteserien. 
 
VM U19-menn 
IFF har foreslått at Norge og Tyskland bytter rekkefølge på å arrangere U19 VM. Tyskland i 2011, og 
Norge i 2013. Administrasjonen arbeider videre med saken som tas opp på neste møte. 
 
NM-finaler 2010 
Det er enighet med Bærums Verk om avtalen som arrangør. Avtalen skrives under i løpet av uken. 
Vedtak: Arrangementene for sesongen 2010/2011 lyses ut. 
 
Mal med krav for landslag og ledelse 
Administrasjonen arbeider med å fullføre malen. Saken tas opp på neste møte. 

  
 

64/10 Eventuelt  / neste møte 
 
Opprykk til 1.divisjon fra Sogn og Fjordane 
Vedtak: Administrasjonen opplyser Studentspretten Innebandy om reglementet hvor Sogn og Fjordane 
kan rykke opp i 1.divisjon vest etter kvalifiseringsspill. 
 
Regionsinndeling 
Vedtak: Det utarbeides et kart som beskriver hvilke fylker som sokner til de forskjellige regionene. 
Saken tas opp på neste styremøte med tanke om å få vedtatt regionsinndelingen på seksjonsårsmøtet. 
 
 
Neste møte: Mandag 8.mars kl.1700 på Ullevål Stadion. 
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