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Til Stede:  Morten Lindem (leder), Bjørn Immonen (Nestleder) 
  Lill Bråten (2.styrem.), Monica Bakke (3.styrem.), 
  Morten Riise (1varam.), Cathrine Myhrhaug (2.varam.), 
  Morten Isnes (3.varam.) 
 
På videokonferanse: Terje Nervik (2.styrem.) 
 
Adm:  Tomas Jonsson, Frank Nordseth, Marcus Nilsson 
 
 
Saker: 
 
41/11 Godkjenning av protokoll 4 – 2010/2011 

Vedtak: Godkjent 
 
42/11 Leder av Dommerkomiteen 

Vedtak: Jan Nordli overtar som leder av dommerkomiteen.  
 
43/11 Handlingsplaner 

Terje Nervik snakker med Gunnar Olsen for å få et referat fra samlingen 4-5.september. 
Saken utsettes til neste møte. 

 
44/11 Egenandeler for U19 menn 

Vedtak: Det settes en egenandel på kr.400,- for U19 samlingen for menn i Hagfors 5-7.november. 
Styret ønsket å presisere at egenandelen er en erstatning for utgifter landslagsspillerne uansett ville ha 
hatt, og ikke et tillegg, da egenandelen vil bli brukt til å ordne seks felles måltider. 
 

45/11 IFF - nominasjoner 
Vedtak: Line Hagestande nomineres til IFFs Athletes commission. 
 

46/11 Elitelisensreglement for sesongen 11/12 
Saken ble diskutert 
 
Oppfølging av klubber under overvåkning med elitelisens for sesongen 10/11. 
Vedtak: Administrasjonen innhenter halvårsregnskap, balanse og likviditetsoversikt fra de aktuelle 
klubbene, og oversender dette til lisensutvalget. 
 

47/11 Klubbutviklingsprosjekt 
Vedtak: Styret ønsker ikke på nåværende tidspunkt å gjennomføre prosjektet med seksjonsstyret. 

 
49/11 Informasjonssaker 

 
Forbundsstyret 
Morten Lindem informerte. 
På neste FS-møte skal det behandles felles purrerutiner for forbundets seksjoner. 
Vedtak: Seksjonsstyret ønsker at innebandyens rutiner for purring av serieavgifter for forbundsseriene 
innarbeides: 
”Hvis ikke betalt ved forfall, skal det purres med 14 dagers ny frist. Hvis ikke betalt ved ny frist gis det 
bot, og det settes en ny 7 dagers frist for innbetaling av utestående med varsel om at det vil bli 
sanksjonert poengtrekk hvis fristen ikke overholdes. Hvis fristen ikke overholdes sanksjoners det med 
poengtrekk, og det gis en ny 7 dagers frist for innbetaling av utestående med varsel om at laget strykes 
fra serien hvis fristen ikke overholdes. Hvis ikke utestående er betalt innen den siste fristen, strykes 
laget fra serien og fordringene sendes til inkasso.” 
 
Neste møte i Forbundsstyret er onsdag 10.november. 
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Kretser og regioner 
Saken ble diskutert. 
 
Komiteer 
Saken ble diskutert. 
 
Utviklingsavdelingen 
Marcus Nilsson informerte om den store kurshelgen. 
 
Kretsseminar i regi av utviklingsavdelingen 
Morten Lindem og Lill Bråten stiller fra seksjonen. 
 
Internasjonalt skoleringsprogram for norsk idrett 2010-2012 
Monica Bakke har søkt om plass. 
 
Skøyenhallen 
Anleggskonsulenten skal ha en befaring av hallen. 
 

 
50/10 Eventuelt  / neste møte 

 
Neste møte: Mandag 6.desember kl.1700 på Ullevål Stadion. 
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