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Til Stede:  Morten Lindem (leder), Monica Bakke (3.styrem.), 
  Morten Riise (1.varam.), Cathrine Myhrhaug (2.varam.), 
  Morten Isnes (3.varam.) 
 
 
Adm:  Frank Nordseth (Fratrådte møtet i sak 67/11- Lisenssaken etter ønske fra seksjonslederen.) 
 
 
Saker: 
 
60/11 Godkjenning av protokoll 6 – 2010/2011 

Vedtak: Godkjent 
 
61/11 Holmlia-Akerselva i 1.div øst for menn 

Monica Bakke erklærte seg inhabil i behandlingen av saken og deltok ikke i diskusjonen. 
Vedtak: Holmlia SK bøtelegges med kr.1500,- for brudd på arrangementsinstruksen. Det ble også 
vedtatt at Holmlia SK pålegges å sikre spilleflaten bedre for fremtiden. 

 
62/11 Dommerkomiteen 

Vedtak: Jarle Heitmann utpekes som ny leder av dommerkomiteen. Jan Hagen går inn som medlem av 
komiteen. Heitmann og Hagen konstituerer så komiteen med ønskede medlemmer.  
Fram til ny dommerkomité er konstituert fungerer Ronny Myhrhaug som leder. Morten Lindem følger 
opp saken. 
 

64/11 Landslagsledelse for A-menn 
Vedtak: Administrasjonen i samråd med Morten Lindem lager et evalueringsskjema av 
landslagsledelsen som sendes til spillere som deltok i VM i desember. 
 

65/11 Handlingsplaner 
Saken ble utsatt. 
 

66/11 Diskusjonssaker 
 
Regelverk 
Vedtak: Administrasjonen lager en oversikt over regel-saker som må arbeides med fram mot årsmøtet i 
juni. 

 
67/11 Informasjonssaker 

 
Forbundsstyret 
Morten Lindem informerte. Se egen protokoll fra FS. 
 
Kretser og regioner 
Morten Lindem hadde snakket med Lill Bråten som kunne informere om at hun var i dialog med 
kretsene. Morten Lindem har invitert Gunnar Olsen til å delta på neste møte i seksjonen. 
 
Komiteer 
Saken ble diskutert. 
 
Utviklingsavdelingen 
Se nyhetsbrev fra utviklingsavdelingen. 
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Lisenssaken 
Saken ble diskutert. 
 
Elitelisensen 
Elitelisensreglementet for sesongen 11/12 er formidlet ut til klubbene. 
 
VM for kvinner 2015 
Vedtak: Innebandyseksjonen ønsker ikke å søke om å arrangere VM for kvinner i 2015. 
 

 
68/11 Eventuelt  / neste møte 

 
Ekstra midler til A-kvinner 
Det har kommet en forespørsel fra landslagssjefen for A-kvinner om seksjonen ut over budsjetterte 
midler kan dekke transport for landslagets samling i Göteborg 4-6.februar. 
Vedtak: Midler ble innvilget. 
 
 
 
Neste møte: Mandag 7.februar kl.1700 på Ullevål Stadion. 
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