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Til Stede:  Morten Lindem (leder), Bjørn Immonen (nestleder), 
  Lill Bråten (1.styrem.), Monica Bakke (3.styrem.), 
  Morten Isnes (3.varam.) 
På videokonferanse:  Terje Nervik (2.styrem.) 
Forbundsstyret:  Ivar Nordberg (president) på deler av møtet. 
Adm:  Tomas Jonsson på deler av møtet. 
  Frank Nordseth  
 
 
Saker: 
 
82/11 Godkjenning av protokoll 9 – 2010/2011 

Vedtak: Godkjent 
 
83/11 Høringssvar på serieutvalgets forslag til nytt seriesystem 

Bjørn Immonen presenterte en oppsummering av høringsuttalelsene.  
Vedtak: Det gjennomføres et arbeidsmøte med seksjonsstyret lørdag 9.april kl.1200 i Rykkinnhallen. 
Morten Isnes kontakter Oslo/Akershus/Østfold og spør om å få se deres alternative forslag til nytt 
seriesystem. 

 
84/11 Brev fra kretsene til seksjonsstyret 

Vedtak: Morten Lindem kontakter Gunnar Olsen, og avtaler et møte. 
 
85/11 Eliteserien for kvinner 11/12 

Vedtak: Haugerud får innvilget sin søknad om å ikke måtte rykke opp i eliteserien. 
Det gjennomføres en eliteserie med syv lag. Lag nr.7 etter ferdigspilt serie må delta i kvalifisering for å 
beholde plassen. 

 
86/11 Økonomi 

Tomas Jonsson informerte om manglende inntekter og økte utgifter.  
Antatt resultat er rundt kr. 300.000 - 400.000,- minus. 
 

88/11 Egenandel for U19-kvinner 
Vedtak: U19-kvinner tillates å ta en egenandel på kr.500,- i forbindelse med at landslaget skal spille 
treningskamper mot svenske klubblag 29.april til 1.mai. 
 

89/11 Diskusjonssaker 
 
Strategiutvalget 
Saken ble diskutert og det ble konkludert med at Terje Nervik fortsatt følger opp saken. 
 
Elitelisens og aldersbestemte lag 
Saken ble diskutert, og det ble konkludert med at lisensutvalget følger opp aktuelle klubber i 
forbindelse med saken. 
 
Årsmøtet 2011 
 Saken ble diskutert. 
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90/11 Informasjonssaker 

 
Forbundsstyret 
Morten Lindem informerte. Se eget referat fra forbundsstyret. 
 
Kretser og Regioner 
Morten Lindem informerte. 
 
Komiteer 
Morten Lindem informerte. 
 
Utviklingsavdelingen 
Saken ble diskutert. Lindem fikk i oppgave å kontakte avdelingen med tanke på å rette mer fokus rundt 
rekruttering av spillere også høyere enn i minirunder. 
 
Lisensutvalget 
Monica Bakke informerte om at arbeidet var i gang. Hun ønsket også å få inn en ny person i utvalget. 
Vedtak: Jan-Carl Larsen går inn som medlem av lisensutvalget. 
 
 

91/11 Eventuelt  / neste møte 
 
Retningslinjer rundt aldersbestemte NM 
Morten Isnes tok på seg oppgaven med å utarbeide retningslinjer rundt aldersbestemte NM. 
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