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Til Stede:  Morten Lindem (leder) 
 
På e-post:  Bjørn Immonen (nestleder),  
  Lill Bråten (1.stryem.), Terje Nervik (2.styrem.),  
  Monica Bakke (3.styrem.), Morten Riise (1.varam.) 
  Cathrine Myhrhaug (2.varam.), Morten Isnes (3.varam.) 
 
Adm:  Frank Nordseth  
 
 
Saker: 
 
76/11 Godkjenning av protokoll 8 – 2010/2011 

Forslag til vedtak: Godkjent 
 
77/11 Økonomi 

Morten Lindem informerte om manglende inntekter og noen økte utgifter.  
Antatt resultat er rundt kr. 300.000,- minus. 

 
78/11 Eliteserien for kvinner neste sesong 

Forslag til vedtak:  
Det foreslås for seksjonsårsmøte å ikke gjennomføre en eliteserie for kvinner neste sesong. 
Det opprettes i stedet en 8 lags tredobbel regional østlandsserie med de seks kvalifiserte lagene fra årets 
eliteserie. I tillegg tilbys Haugerud og BMIL å delta. 
Den regionale østlandsserien benevnes Eliteserien for kvinner. 
Det informeres ut til klubbene at seksjonsstyret vil fremme dette forslaget for årsmøtet 18.juni. 
 

79/11 Diskusjonssaker 
 
Protokollføring av sanksjonssaker 
Forslag til vedtak: Det lages en liste over sanksjonssakene som er vedtatt og tegnet av seksjonsstyret. 
 
H/L J15 
Forslag til vedtak: Det vil ikke få konsekvenser for H/L J15 hvis de ikke klarer å stille lag til NM. 
 

 
80/11 Informasjonssaker 

 
Utsettes til neste møte 
 
 

81/11 Eventuelt  / neste møte 
 
Semifinaler NM-kvinner 
Forslag til vedtak: Det presiseres i forhold til tidligere vedtak at vinnerne av de to puljene i det 
innledende spillet har hjemmebanefordel i 1 - 3 - 5 kamp i semifinalene. 
Hvis det er to lag med lik rangering (1-1 eller 2-2) som skal spille NM-finalen, benyttes rangering etter 
eliteserien for å fastslå hjemmelaget i finalen. 
 
Bekreftelse til IFF på vilje til forpliktelse – dommerutdanning 
Se vedlegg med informasjon fra dommerkomiteen. 
Forslag til vedtak: 10.000 Euro legges til neste års budsjett for å gjennomføre prosjektet. 
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Forhandlinger med BVIF rundt NM-finalene. 
Forslag til vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å reforhandle kontrakten og avtale kompensasjon 
for legging av gulv med BVIF. 
 
Deltakeravgift for NM-kvinner 
Forslag til vedtak: Deltakeravgiften for NM-kvinner settes til kr.4000,- 
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