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Til Stede:  Morten Lindem (leder), Bjørn Immonen (Nestleder) 
  Lill Bråten (2.styrem.), Monica Bakke (3.styrem.), 
  Cathrine Myhrhaug (2.varam.), Morten Isnes (3.varam.) 
 
På videokonferanse: Terje Nervik (2.styrem.) 
 
Adm:  Tomas Jonsson, Frank Nordseth, Marcus Nilsson 
 
 
Saker: 
 
51/11 Godkjenning av protokoll 5 – 2010/2011 

Vedtak: Godkjent 
 
52/11 Elitelisensreglement for sesongen 2011/2012 

Vedtak: Elitelisensreglementet sendes ut på høring til klubbene. Styremedlemmene gjør en siste 
gjennomlesning for å se om det er ytterligere endringer som ønskes. 

 
53/11 Dommerkomiteen 

Vedtak: Loven skal følges i henhold til bruk av dommere. Dommerkomiteen vurderer og følger opp de 
enkelte sakene. Bjørn Immonen informerer Jan Nordli om vedtaket. 

 
54/11 NM-kvinner 

Vedtak: Oslo og Akershus Bandyregion tildeles NM-sluttspillet for kvinner 2011. 
 

55/11 Handlingsplaner 
Arbeidsdokumentet for NBFs strategi- og handlingsplaner ble delt ut. Saken ble diskutert. 
Vedtak: Styremedlemmene gir Terje Nervik en tilbakemelding på dokumentet pr. e-post. 
 

56/11 Møtedatoer for innebandyseksjonen 
Vedtak: 10/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5 og 30/5.  
 

57/11 Diskusjonssaker 
 
EFC- arrangører 
Saken ble diskutert 

 
58/11 Informasjonssaker 

 
Forbundsstyret 
Morten Lindem informerte. 
Se egen protokoll fra FS. 
 
Kretser og regioner 
Lill Bråten informerte om at ting var på gang. 
Morten Lindem informerte om at han og Lill Bråten deltok på kretsseminaret i regi av 
utviklingsavdelingen. 
 
Komiteer 
Saken ble diskutert. 
Styret i innebandyseksjonen ønsker å få tilsendt referater fra komiteenes møter. 
 
Utviklingsavdelingen 
Marcus Nilsson informerte. Se nyhetsbrev fra utviklingsavdelingen. 
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Manglende lisensiering av spillere i eliteserien 
Tomas Jonsson informerte om at fem eliteserieklubber er tilkjent kamptap pga. bruk av spillere som 
ikke hadde betalt lisens, og dermed ikke spilleberettiget. 
Det ble en diskusjon om praksis og gjennomføring i forbindelse med poengtrekk. 
 

 
59/10 Eventuelt  / neste møte 

 
Lisensutvalget – klubber under overvåkning 
Monica Bakke informerte om at alle klubber under overvåkning har sendt inn halvårsregnskap. 
Alle klubbene har en positiv utvikling, og lisensutvalget er fornøyd med de tilbakemeldingene som har 
kommet. 
Vedtak: Klubbene informeres om at seksjonen er fornøyd med tilbakemeldingene. Klubbene forblir 
under overvåkning ut sesongen. 
 
Holmlia – Akerselva i 1.div øst for menn 
Vedtak: Holmlia SK bes om en forklaring på hendelsene i etterkant av kampen mellom Holmlia og 
Akerselva i 1.div øst for menn. Saken tas opp på neste møte. 
 
 
Neste møte: Mandag 10.januar kl.1700 på Ullevål Stadion. 
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