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Seksjonsstyremøte  
8/8-2011 

 

  

 
Til Stede:  Morten Lindem (leder), Lars G. Larsen (nestleder) 
  Lisbet Norstrøm (1.styrem.), Monica Bakke (3.styrem.),  
  Tove Johannessen (1.varam.), Morten Isnes (3.varam.). 
 
 
Adm:  Frank Nordseth, Tomas Jonsson (på deler av møtet). 
 
 
Saker: 
 
01/12 Møteplan for seksjonsstyret sesongen 11/12 

Vedtak: Mandag 5/9, mandag 3/10, mandag 7/11 og mandag 5/12 
 

02/12 Arbeidsfordeling innad i seksjonsstyret 
Vedtak:  
Kretser og regioner: 
Lars Gunnar Larsen er seksjonsstyrets hovedkontakt ut mot kretser og regioner. 
 
Utviklingsavdelingen: 
Morten Lindem og Lars Gunnar Larsen er seksjonsstyrets hovedkontakter mot utviklingsavdelingen. 
 
Lisensutvalget: 
Monica Bakke fortsetter som seksjonsstyrets representant i lisensutvalget. 
 
Dommerkomiteen: 
Morten Lindem er seksjonsstyrets hovedkontakt ut mot Dommerkomiteen. 
 
Arrangementskomiteen: 
Tove Johannessen er seksjonsstyrets hovedkontakt ut mot Arrangementskomiteen. 
 
Regelkomiteen: 
Morten Lindem er seksjonsstyrets hovedkontakt ut mot Regelkomiteen. 
 

03/12 Konstituering av komiteer 
Vedtak: 
Det ble nedsatt en Dommerkomité, Regelkomité og Arrangementskomité. 
 
Dommerkomiteen ble konstituert med følgende medlemmer: Jarle Heitmann (leder), Jan Nordli, Jan 
Hagen og Trond Olsen. 
 
Det arbeides fram mot neste møte med å finne mulige personer til arrangementskomiteen og 
regelkomiteen. 
 

04/12 Kandidater til Sanksjonsutvalg, Organisasjonsutvalg og Serieutvalg 
Det ble diskutert mulige representanter fra innebandy til de forbundsnedsatte utvalgene; 
sanksjonsutvalget og organisasjonsutvalget. 
Mulige personer til Sanksjonsutvalget: Sverre Lund, Øyvind Larsson. 
Mulige personer til Organisasjonsutvalget: Rebekka Bonnesen, Jan Hagen, Rune Røkke, Gunnar Olsen, 
Bjørge Jansen. 
Vedtak: Representantene kontaktes. 
 
Vedtak: Serieutvalg: Lars Gunnar Larsen og Lisbet Norstrøm er seksjonsstyrets representanter i 
utvalget, og fikk i oppgave å se på mulige andre kandidater. 
Innebandyens seksjonsårsmøte vedtok følgende utgangspunkt for utvalget: Seksjonen nedsetter et 
serieutvalg bestående av to representanter fra eliteserieklubbene, to representanter fra kretsene, og to 
representanter fra seksjonsstyret. Det tas sikte på å avholde et ekstraordinært årsmøte med nytt 
seriesystem på agendaen. 
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05/12 NM for kvinner 2012 

Vedtak: 
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. 
Vinnerne av de to puljene i det innledende spillet har hjemmebanefordel i semifinalene. Finalen spilles 
som en kamp på nøytral bane etter reglene i kampreglementet. Laget med best rangering fra det 
innledende spillet er hjemmelag i finalen. Hvis det er to lag med lik rangering (1-1 eller 2-2) som skal 
spille NM-finalen, bestemmer rangering etter eliteserien hvem som er hjemmelag. 
 

06/12 NM-finaler 2012 
Vedtak: 
Bærums Verk tildeles NM-finalene for 2012. Administrasjonen får i oppgave å forhandle en kontrakt 
med BVIF. 
 

07/12 Søknad fra Sandnessjøen om å delta i 1.div midt for kvinner 
Vedtak: 
Seksjonsstyret gir etter § 19 i kampreglementet Sandnessjøen tillatelse til å spille i 1.div midt for 
kvinner i sesongen 2011/2012. Det presiseres at Sandnessjøen deltar i serien på lik linje med de andre 
lagene i serien i forhold til eliteserieopprykk og kvalifisering til NM-sluttspillet. 
 

08/12 Valgkomiteen 2012 
Vedtak: 
Seksjonsstyret ønsker å invitere leder av valgkomiteen i innebandy til noen av seksjonsstyrets møter. 
Dette for at valgkomiteen bedre skal få et bilde av hvordan styret arbeider. 
 

09/12 Diskusjonssaker 
 
Landslag 
Saken ble diskutert. 
Styret ønsker en oversikt over stauts for de forskjellige landslagene. 
 
Oppfølging av lisenser 
Styret diskuterte hvordan på en best mulig måte følge opp og påse at alle som spiller innebandy betaler 
spillerlisens. 
Vedtak: Seksjonsstyret møter opp og sjekker samtlige lisenser i eliteseriene og 1.div øst for menn 
første serierunde. I forkant blir det sendt ut et informasjonsbrev til klubbene. Monica Bakke forfatter 
brevet. 
Styremedlemmene melder inn til Morten Lindem hvilke kamper de har mulighet til å sjekke lisenser. 
På styremøte 5/9-11 lages det en videre plan for kontroll av lisenser. 
 
Klubb-besøk 
Vedtak: Morten Lindem og Monica Bakke ser på muligheten for å gjennomføre en samtale med 
samtlige eliteklubber i løpet av sesongen. 
 
Arrangementsinstruks 
Vedtak: Styret ønsker å ferdigstille det påbegynte arbeidet med en ny arrangementsinstruks. 
Dokumentene sendes ut til styret sammen med protokollen. 
 

10/12 Informasjonssaker 
 
Forbundsstyret 
Morten Lindem informerte. 
Det skal avholdes et høstseminar med sentrale tillitsvalgte og utvalgte personer fra administrasjonen.  
Se ellers eget referat fra forbundsstyremøtet 29/6-11. 
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11/12 Eventuelt  / neste møte 
  

Søknad fra Horten/Tønsberg om å få spille i 2.div Østfold for G15. 
Vedtak: Seksjonsstyret gir etter § 19 i kampreglementet Horten/Tønsberg tillatelse til å spille i 2.div 
G15 i Østfold sesongen 2011/2012. Administrasjonen setter ned forutsetningene for Horten/Tønsbergs 
spill i 2.div G15 Østfold. 
 
Nye overgangsgebyrer 
Vedtak: De som ikke har betalt riktig overgangsbeløp, etter vedtaket om nye satser på årsmøtet, 
etterfaktureres. 
 
 
Neste møte: Mandag 5.september kl.1700 på Ullevål Stadion. 
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