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Til Stede:  Jon E. Eriksen, Morten Lindem, Bjørn Immonen, 
  Monica Bakke, Morten Isnes 
 
 
Adm:  Frank Nordseth, Lars Bunæs (på deler av møtet) 
   
 
 
Saker: 
 
65/10 Godkjenning av protokoll 7 – 2009/2010 

Vedtak: Godkjent 
 
66/10 Elitelisens 

Vedtak: Bærums Verk tilbys plass i 1.div øst hvis de ønsker. 
Elitelisensreglementet og kampreglementet må samkjøres slik at det kan gjøres nødvendige endringer 
på seksjonsårsmøtet. 
Det ble også vedtatt å sette konkrete datoer for søknadsfrister:  
Onsdag 24.mars - frist for de klubbene som ikke skal ut i kvalifiseringsspill. (29.mars for elite kvinner) 
Mandag 26.april - frist for de lagene som har deltatt i kvalifiseringsspill. 
 

67/10 Regionsinndeling 
Saken ble diskutert. Tas opp på neste møte. 
 

68/10 Diskusjonssaker 
 
Arrangement 
• Arrangementsinstrukser 

Saken ble diskutert. Bjørn Immonen sammenstiller dokumentene før publisering. 
• Arrangementsobservatører 

Observatørene kalles inn til et møte i forbindelse med NM-finalene. Monica Bakke sender 
navneliste til administrasjonen. 

 
Anlegg 
Vedtak: Forslag fra Kjell Nilsen på brev som skal sendes eliteklubbene må omformuleres slik at 
redusert banestørrelse ikke blir et absolutt krav men noe som bør gjennomføres. 
 
Utdelinger av premier 
Saken ble diskutert. 
 
Representasjon på kretsenes årsmøter 
Vedtak: Morten Lindem – Midt Norge BK, Jon E. Eriksen – Oslo og Akershus BR, Monica Bakke – 
Rogaland BK, Bjørn Immonen – Nord-Norge BK. Hvem som deltar på Agders årsmøte avgjøres via e-
post. 
 
Mal med krav for landslag og ledelse 
Saken ble diskutert, og de framlagte dokumentene skal legges til grunn for ansettelse av nye 
landslagssjefer. Administrasjonen starter med å kartlegge kandidater til stillingen som landslagssjef for 
A-kvinner. 
 
Forbundsseriene 2010/2011 
Saken ble diskutert. Det må snarest kartlegges hvilke lag som er aktuelle for å delta i 
eliteseriekvalifiseringene til sesongen 10/11. 
 
Årsplan for sesongen 2010/2011 
Vedtak: Administrasjonens forslag til årsplan ble vedtatt. 
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Rangering av dommere og kostnader i forbindelse med semifinaler for kvinner 
Saken ble diskutert. Det bør fremmes for årsmøtet å innføre en dommerutgift- og reisefordelingskasse i 
forbindelse med NM-sluttspillene.  
 

 
69/10 Informasjonssaker 

 
Forbundsstyret 
Det er ikke avholdt møter i forbundsstyret siden forrige seksjonsmøte. 
 
Dommerkomiteen 
Morten Lindem informerte. 
Det er gjort en rangering av forbundsserieparene som vil bli lagt til grunn for hvem som dømmer hva i 
NM-sluttspillene. Parene rangert 1-4 dømmer mennenes kvartfinaler. Parene 5-6 dømmer kvinnenes 
semifinaler. 
 
VM U19-menn 
IFF har bekreftet at Tyskland arrangerer VM for U19 i 2011. 
Administrasjonen starter forhandlinger med IFF angående VM for U19 i 2013, med utgangspunkt i de 
kravene som ble stilt for å arrangere i 2011. 
 
NM-finaler 2010 
Avtalen med Bærums Verk er underskrevet. 

  
 

70/10 Eventuelt  / neste møte 
 
Overgang ved sammenslåing av lag 
Saken ble diskutert. Det må fremmes for årsmøtet at alle slike sammenslåinger kun kan skje etter 
søknad. 
 
Neste møte: Lørdag 17.april i Rykkinhallen/Bærum. 
Administrasjonen ser på muligheten for at seksjonsstyret overnatter i nærheten av hallen fra lørdag til 
søndag. 
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