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Til Stede:  Morten Lindem (leder), Bjørn Immonen (nestleder),  
  Lill Bråten (1.stryem.), Monica Bakke (3.styrem.), 
  Cathrine Myhrhaug (2.varam.), Morten Isnes (3.varam.) 
 
På videokonferanse: Terje Nervik (2.styrem.) 
 
Adm:  Frank Nordseth og Gunnar Olsen (sak 70/11) 
 
Andre:  Jon Erik Eriksen (Leder av serieutvalget) 
 
 
Saker: 
 
69/11 Godkjenning av protokoll 7 – 2010/2011 

Vedtak: Godkjent 
 
70/11 Orientering om situasjonen i kretsene 

Gunnar Olsen informerte. 
Se Fellesrapport 2 for kretsene. 

 
71/11 Dispensasjonssøknad fra Råde IL 

Vedtak: Dispensasjon om bruk av en G14-spiller i 1.div Østlandet for menn ikke innvilget da spilleren 
har et tilbud i egen krets. 

 
72/11 Handlingsplaner 

Terje Nervik informerte om det arbeidet som er blitt gjort til nå i NBFs strategi- og 
handlingsplansutvalg. 
 

73/11 Diskusjonssaker 
 
VM-kvalifisering for menn i jan/feb 2012 
Saken ble diskutert. 
Vedtak: Monica Bakke tar opp med IFF hvilke kostnader et slikt arrangement medfører. 
 
NM-finaler 
Saken ble diskutert. 
Vedtak: Primært ønsker seksjonsstyret at finalene overføres på NRK. Sekundært ønsker man en 
liknende web- løsning som under finalene i 2010. 
 
Eliteseriekvalifisering for menn 
Vedtak: Arrangementet lyses ut. 

 
74/11 Informasjonssaker 

 
Forbundsstyret 
Morten Lindem informerte. Se egen protokoll fra FS. 
 
Kretser og regioner 
Se sak 70/11. 
 
Komiteer 
Saken ble diskutert. 
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Serieutvalget 
Jon Erik Eriksen gjennomgikk ”Høringsutkast til ny seriemodell”. 
Vedtak: Det utarbeides et dokument som beskriver dagens situasjon satt inn i den tenkte modellen for 
nytt seriesystem. Dette sammen med utkastet sendes ut på høring til alle klubber og kretser med én 
måneds høringsfrist. Det gjøres oppmerksom på i utsendelsen at høringsutkastet ikke er seksjonsstyrets 
innstilling til nytt seriesystem, men serieutvalgets forslag. 
 
Utviklingsavdelingen 
Se nyhetsbrev fra utviklingsavdelingen. 
 
Terminlister for sesongen 11/12 
Saken ble diskutert. 
Vedtak: Morten Isnes kontakter Terje Larsen i administrasjonen og sluttfører terminlisten for sesongen 
11/12. 
 
Landslagsledelse A-menn 
Det er sendt ut et evalueringsskjema av landslagsledelsen til samtlige spillere som deltok i VM i 
desember. 
 
NM-kvinner 
Det har kommet noen forespørsler om 2.lag kan kvalifisere seg til NM for kvinner som vinner av en 
1.divisjonsavdeling. 
Vedtak: Seksjonsstyret understreker at 2.lag ikke kan delta i kvalifisering til NM. Det informeres om 
vedtak 22/11:  
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. 
 
 

75/11 Eventuelt  / neste møte 
 
Eliteseriekvalifisering for kvinner 
Saken ble diskutert. 
Vedtak: Det sendes ut en føler til regionene om hvilke lag som ønsker å kvalifisere seg til eliteserien. 
 
 
Neste møte: Mandag 7.mars kl.1700 på Ullevål Stadion. 
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