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Til Stede:  Morten Lindem (leder), Bjørn Immonen (nestleder) 
  Lill Bråten (1.styrem.),  Terje Nervik (2.styrem.), 
  Monica Bakke (3.styrem.), Cathrine Myhrhaug (2.varam.). 
 
 
Adm:  Frank Nordseth, Lars Bunæs, Marcus Nilsson 
 
 
Saker: 
 
01/11 Møteplan for seksjonsstyret sesongen 10/11 

Vedtak: Mandag 9/8, mandag 6/9, mandag 4/10, mandag 1/11 og mandag 6/12 
 
 

02/11 Arbeidsfordeling innad i seksjonsstyret 
Vedtak:  
Kretser og regioner: 
Det er et ønske om hyppigere deltakelse på kretsenes styremøter fra seksjonsstyrets medlemmer. 
I forbindelse med dette er det et ønske å få tilsendt innkallinger og møtereferater fra kretsstyrene. 
Status for kretsene blir et fast punkt på seksjonsstyrets agenda. 
Lill Bråten er seksjonsstyrets hovedkontakt ut mot kretser og regioner. 
 
Utviklingsavdelingen: 
Informasjon fra utviklingsavdelingen skal være et fast punkt på seksjonsstyrets agenda. 
En fra avdelingen møter på seksjonens styremøter. 
Morten Isnes er seksjonsstyrets hovedkontakt mot utviklingsavdelingen. 
 
Komiteer: 
Informasjon fra komiteene skal være et fast punkt på seksjonsstyrets agenda. 
 
Handlingsplaner: 
Arbeidet med handlingsplaner skal gjøres kontinuerlig. 
Terje Nervik er ansvarlig for oppfølging av handlingsplanene, og innstiller til styret prioriteringer og 
endringer fram mot neste sesong. 
 
Lisensutvalget: 
Monica Bakke fortsetter som seksjonsstyrets representant i lisensutvalget. 
Det er et ønske om at de samme personene som satt i utvalget sesongen 09/10 fortsetter. 
 
 

03/11 Konstituering av komiteer 
Vedtak: 
Det ble nedsatt en Dommerkomité, Regelkomité, Arrangementskomité og en Seriekomité. 
Generelt arbeides det fram til neste møte med å finne egnede personer til komiteene. 
 
Dommerkomiteen: Morten Lindem er kontaktperson mellom komiteen og seksjonsstyret. 
 
Regelkomiteen: Administrasjonen kontakter Bjørge Jansen, som forespørres om han fortsatt kan tenke 
seg å lede komiteen. 
 
Arrangementskomiteen: Bjørn Immonen er kontaktperson mellom komiteen og seksjonsstyret. 
 
Seriekomiteen: Bjørn Immonen er kontaktperson mellom komiteen og seksjonsstyret. Jarle Heitmann 
og Bjørn-Erik Thorp er forespurt, og har sagt ja til å være medlemmer av komiteen. 
Som et utgangspunkt for komitéarbeidet avholdes det et seminar lørdag 4.september med kretsene, 
eliteklubbene, landslagsledelser og seksjonsstyret. Det sendes ut informasjon og publiseres på nett at 
det ønskes innspill fra de innkalte i forkant med tanker rundt det framtidige seriesystemet. 
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04/11 Status for forbundsseriene 10/11 
Harstad fikk ikke medhold i sin anke på at de ikke fikk innvilget elitelisens for sesongen 10/11. 
Det er da 11 lag som er kvalifisert for eliteserien menn, 12 lag som er kvalifisert for 1.div øst menn, og 
7 lag som er kvalifisert for eliteserien for kvinner. 
 
Vedtak: 
Eliteserien for menn spilles med 11 lag. Lag nr.11 rykker direkte ned etter ferdigspilt serie.  
Eliteserien for kvinner spilles med 7 lag. Etter ferdigspilt serie rykker lag nr.7 direkte ned og lag nr.6 
spiller kvalifisering. Etter § 21 i kampreglementet vil seksjonsstyret bestemme hvordan NM-sluttspillet 
for kvinner gjennomføres. 
 
 

05/11 NM for kvinner 2011 
Vedtak: 
Monica Bakke fikk i oppgave å kontakte eliteklubbene for kvinner for å starte en dialog rundt 
gjennomføringen av NM-sluttspillet. 
 
 

06/11 Tildeling av arrangementer 2010/2011 
Vedtak: 
NM G15: Tildeles Sarpsborg IBK 
NM G17: Tildeles Sveiva IB 
NM G19: Ingen søkere. Lyses ut på nytt. 
NM J15: Tildeles Tunet IBK. Morten Lindem og Lill Bråten sa seg inhabile i saken og deltok ikke i 
behandlingen. 
NM J17-19: Tildeles Nes IBK. Morten Lindem og Lill Bråten sa seg inhabile i saken og deltok ikke i 
behandlingen. 
Elitekvalifisering for kvinner og menn. Ingen søkere. Saken utsettes til etter sommeren, og lyses 
foreløpig ikke ut på nytt. 
NM kretslag: Etter de tilbakemeldingene seksjonsstyret har fått gjennom tilstedeværelse på årsmøtene i 
kretsene og regionene, samt erfaring fra sist års NM, bestemte seksjonsstyret at det ikke blir 
gjennomført noe NM for aldersbestemte kretslag høsten 2010. 
Seksjonsstyret vil sammen med kretsene og NBFs utviklingsavdeling se på nye måter å gjennomføre 
spiller-/talentutvikling for fremtiden. 
 
 

07/11 Diskusjonssaker 
 
Landslag 
Lars Bunæs informerte. 
A-menn: Alle stillinger er besatt, og det arbeides godt fram mot VM i desember i Finland. 
A-kvinner: Man begynner å få på plass en landslagsledelse med Patric Jonsson som landslagssjef og 
Runa A. Zouhar som landslagstrener. Kontraktene underskrives før sommerferien.  
U19-kvinner: Kirsti Wiker og Inger Lise Fagernes ønsker å fortsette i landslagsledelsen. Det er startet 
forhandlinger med tanke om å forlenge deres engasjement. Det er forventet at kontraktene er 
underskrevet før seriestart. 
U19-menn: Alle stillinger er besatt, og det arbeides godt fram mot VM i mai i Tyskland. 
 
Forbundstinget 
Innebandy har 24 mandater på forbundstinget 11.september. 
Vedtak: Man starter arbeidet med å kontakte klubbene for å fylle opp kvoten av mandater. 
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08/11 Informasjonssaker 

 
Forbundsstyret 
Morten Lindem informerte. 
Se eget referat fra forbundsstyremøtet. 
 
EFCQWM 
Morten Lindem informerte. 
EFCQWM arrangeres i Høyenhallen 25-29.august. Seksjonen tar kostnadene i forbindelse med IFFs 
representanter. Tunet IBK tar alle kostnader rundt selve arrangementet. 
Endelig avtale med IFF undertegnes i disse dager. All planlegging er i rute. 
 
 

09/10 Eventuelt  / neste møte 
  

Søknad fra Oslo og Akershus Bandyregion Innebandyseksjonen 
Det har kommet en søknad fra Oslo og Akershus bandyregion Innebandyseksjonen om dispensasjon 
rundt kampreglementets § 5 punkt 9, og Straffereaksjoner for brudd p kampreglementet punkt 5. 
 
Vedtak: Innebandyseksjonen i NBF kan ikke se å ha noen dispensasjonsmulighet verken for § 5 punkt 
9 i kampreglementet eller i Straffereaksjoner for brudd på kampreglementet punkt 5. 
Slik seksjonsstyret leser det, kan derimot krets- regionsstyret dispensere fra § 5 punkt 9 i 
kampreglementet. 
 
Neste møte: Mandag 9.august kl.1700 på Ullevål Stadion. 
 
 
 
 
 
 
 
 


	01/11 Møteplan for seksjonsstyret sesongen 10/11
	02/11 Arbeidsfordeling innad i seksjonsstyret
	03/11 Konstituering av komiteer
	04/11 Status for forbundsseriene 10/11
	05/11 NM for kvinner 2011
	06/11 Tildeling av arrangementer 2010/2011
	07/11 Diskusjonssaker
	08/11 Informasjonssaker
	09/10 Eventuelt  / neste møte

