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Til Stede:  Morten Lindem (leder), Bjørn Immonen (nestleder) 
  Lill Bråten (1.styrem.), Monica Bakke (3.styrem.), 
  Cathrine Myhrhaug (2.varam.), Morten Isnes (3.varam.) 
 
På telefon:  Terje Nervik (2.styrem.) 
 
Adm:  Frank Nordseth, Lars Bunæs, Marcus Nilsson, 
 
 
Saker: 
 
21/11 Godkjenning av protokoll 2 – 2010/2011 

Vedtak: Godkjent 
 
 

22/11 NM kviner 2011 
Vedtak:  
Alle syv (7) lagene fra Eliteserien for kvinner kvalifiserer seg til NM, sammen med det beste 1.laget i 
1.div øst, 1.div midt og 1.div nord. 
De ti (10) lagene deles inn og spiller i to puljer rangert etter seriespillet. (1.divisjonsvinnerne rangeres 
ved trekning.) Det spilles en enkel serie over en helg for hver av de to puljene. 
De to (2) beste lagene i hver pulje kvalifiserer seg til NM-semifinaler, der vinneren av den ene puljen 
møter nr.2 i den andre puljen. Semifinalene spilles best av fem kamper etter reglene i kampreglementet. 
Finalen spilles som en kamp på nøytral bane etter reglene i kampreglementet. 
 

 
23/11 Forbundstinget 

Fra seksjonsstyret møter Morten Lindem, Bjørn Immonen, Monica Bakke og Cathrine Myhrhaug. 
Vedtak: Styremedlemmene rapporterer snarest inn til forbundskontoret mulige representanter for 
innebandy. 
 

 
25/11 Ny leder i dommerkomiteen 

Saken ble diskutert. 
 

 
26/11 Søknad om omberamming av kamp fra BVIF 

Vedtak: BVIF må søke etter prosedyre for omberamming. Søknaden vil bli innvilget. 
 

 
27/11 Diskusjonssaker 

 
Handlingsplaner 
Vedtak: Terje Nervik kontakter Gunnar Olsen for å få en sammenstilling av innholdet i 
diskusjonsseminaret 4-5.september. Nervik samordner evt. nye ting inn i handlingsplanene og legger 
dette fram for seksjonsstyret for diskusjon. 
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28/11 Informasjonssaker 

 
Forbundsstyret 
Morten Lindem informerte. 
Se eget referat fra forbundsstyremøtet. 
 
Kretser og regioner 
Saken ble diskutert. 
 
Komiteer 
Per H. B. Stabell går inn som medlem av seriekomiteen. 
Jarle Heitmann erstatter Kim Jørstad i regelkomiteen. 
Administrasjonen kontakter Eric Müller i forhold til status for arrangementskomiteen, og forespørsel 
om inspeksjon av Skøyenhallen. 
 
Utviklingsavdelingen 
Marcus Nilsson informerte. Se eget notat fra avdelingen. 
 
EFCQ 
Et godt gjennomført arrangement med gode tilbakemeldinger fra IFF og deltakerlagene. 
 
 
 

29/10 Eventuelt  / neste møte 
  

Innebandy-flagg 
Vedtak: Det lages egne flagg med innebandyens logo for bruk i forbindelse med arrangementer. 
Administrasjonen følger opp saken. 
 
Landslagssamlinger 
Vedtak: Det er ønskelig at det primært benyttes haller hvor innebandy har driftsansvar i forbindelse 
med avvikling av landslagssamlinger. 
 
Landslagskomité 
Det har kommet en forespørsel fra forbundsstyret om innebandy vil opprette en landslagskomité.  
Saken ble diskutert og tas opp senere. 
 
Avtale med treningssenterkjeden Kondis for A-kvinner. 
Vedtak: Det undersøkes om det er mulig å få en landsdekkende treningssenterkjede til å sponse alle 
innebandyens fire landslag. Lars Bunæs følger opp saken. 
 
 
Neste møte: Mandag 4.oktober kl.1700 på Ullevål Stadion. 
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