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Til Stede:  Morten Lindem (leder), Lars G. Larsen (nestleder), 
  Lisbet Norstrøm (1.styrem.),  Monica Bakke (3.styrem.),  
  Tove Johannessen (1.varam.), 
Videokonferanse: Terje Nervik (2.styrem.) 
 
Adm:  Frank Nordseth, Tomas Jonsson (på deler av møtet) 
 
 
Saker: 
 
37/12 Godkjenning av protokoll 4 – 2011/2012 

Vedtak: Godkjent 
 
 
38/12 Revidering av elitelisensreglementet 

Innenfor kapittel 3 ønsker seksjonsstyret å gjøre følgende endringer: 
- Endret krav slik at aldersbestemt virksomhet tar utgangspunkt i situasjonen i sesongen som 

avsluttes, og ikke den kommende. 
- Økt krav om aldersbestemt virksomhet ved at det innen sesong 3 (tidligere 4) må finnes to 

aldersbestemte lag i klubben. 
- Definert at minilag og aktivitetsserielag godkjennes som aldersbestemt virksomhet, og krav til 

deltagelse spesifisert. 
Innenfor kapittel 5 ønsker seksjonsstyret å gjøre følgende endringer: 
- Alle krav i kap.3 må oppfylles for å få lisens. 
 
Vedtak: Revidert Elitelisensreglement (se eget dokument) ble vedtatt sendt ut til klubbene for høring 
med frist 22/12. Med bakgrunn i høringsuttalelsene vedtar seksjonsstyret før 31/12-11 nytt 
elitelisensreglement for sesongen 2012/13. 

 
 
39/12 Diskusjonssaker 

 
Saker til forbundsstyremøte 
Morten Lindem informerte om sakene som skal opp på forbundsstyremøte: 
- Ny trenerløype 
- Rent Særforbund 
- Strategisk plan 
Sakene ble diskutert og Lindem spiller inn til forbundsstyret. 
 
Møteplan for seksjonsstyret våren 2012 
Vedtak: Mandag 9/1, mandag 13/2, mandag 12/3, mandag 16/4, mandag 21/5, mandag 4/6 (Evt. helgen 
1-2/6) 
 
Seksjonsårsmøte 2012 
Vedtak: Seksjonsårsmøte avholdes lørdag 16.juni på US: Jan Hagen forespørres om han kan være 
ordstyrer. 
 

 
40/12 Informasjonssaker 

 
Forbundsstyret 
Morten Lindem informerte. Se eget referat fra forbundsstyremøte. 
 



Norges Bandyforbund 
Innebandyseksjonen Protokoll 5 Oslo, 24.01.12

K:\Innebandy\STYRET\2011-2012\Prot1205-
webversjon.doc 

Seksjonsstyremøte  
5/12-2011 

 

  

Kretser og regioner 
Lindem og Larsen informerte om deres tur til en seriehelg for Nord-Norge Bandykrets i Tromsø. 
Det ble bl.a ført samtaler med åtte klubber og med representanter fra kretsen. Konklusjonen var at det 
er en god rekrutteringsvirksomhet, men at denne bør samkjøres bedre, slik at klubbene prioriterer de 
samme aldersklasser slik at det kan gjennomføres seriespill og kamper. 
Et av de store ønskene klubbene hadde, spesielt i Finnmark, var mer trenerutdanning. Med 
utviklingsavdelingens krav om minimum 10 deltakere på et kurs, var det vanskelig å få gjennomført 
slike lokalt. 
Det var også et sterkt ønske om å få eksterne dommerobservatører til noen av kretsens seriehelger. 
 
Vedtak: Seksjonsstyret går inn med midler for å få finansiert et trener 1 kurs i Finnmark og et trener 2 
kurs i Tromsø. Det sendes en forespørsel til aktuelle klubber om å komme med tilbakemelding for en 
passende dato. Seksjonsstyret vil så påse at det blir gjennomført kurs. 
Administrasjonen kontakter dommerkomiteen og organiserer det slik at det vil bli gjennomført 
dommerobservasjon i Nord-Norge Bandykrets. 
 
Arrangementskomiteen 
Johannessen informerte om at komiteen har hatt sitt første møte. 
På møtet ble arrangementsinstruksen gjennomgått, og komiteen vil komme med forslag til endringer. 
 
Dommerkomiteen 
Lindem informerte og saken ble diskutert. 
 
Serieutvalget 
Larsen og Norstrøm informerte om det første møtet i serieutvalget. 
Fire av syv representanter i utvalget var til stede. Diskusjonen gikk rundt premisslegging, og det var 
klart at det var noe ulik virkelighetsoppfatning.  
 
Omkamp i eliteserien for menn 
Det ble informert om at sanksjonsutvalget har vedtatt at kampen mellom IK Akerselva og Gjelleråsen 
skal spilles på nytt, grunnet myndighetsfeil fra dommerne i forbindelse med en straffesituasjon som 
ikke ble etterfulgt av en utvisning. 
 
Organisering av forbundet 
Generalsekretær Tomas Jonsson informerte styret om hvordan Norges Bandyforbund er organisert. 
 
VM for kvinner 
Saken ble informert og diskutert. 
Seksjonsstyret ønsker at det rett i etterkant av mesterskapet gjennomføres en evaluering av 
trenerteamet. 
 
Landslagssjef U19 men 
Saken ble diskutert. Morten Lindem følger opp saken. 

 
 

41/12 Eventuelt  / neste møte 
 
Elitelisens IK Akerselva 
Det har kommet en forespørsel fra Gjelleråsen IF om hvorfor IK Akerselva får beholde sin elitelisens 
med bakgrunn i antall aldersbestemte lag. 
Saken ble diskutert i forhold til om Gjelleråsen er klageberettiget i saken, og det ble bestemt at 
administrasjonen skulle gi en juridisk vurdering. 
 
Med bakgrunn i den juridiske vurderingen opp mot elitelisensreglementet og NBFs regelverk, vedtok 
seksjonen pr. e-post å gi Gjelleråsen følgende tilbakemelding: 
Gjelleråsen IF er ikke part i saken og kan således ikke påklage avgjørelsen. Enhver kan bidra med 
informasjon som gjør at seksjonsstyret på eget initiativ evt. kan revurdere en lisens, men i dette tilfellet 
har det ikke vært grunnlag for reversering av lisens ut fra gjeldende regelverk. 
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Internasjonal innebandy 
Monica Bakke informerte om sakene på agendaen til IFFs styremøte under VM for kvinner. Sakene ble 
diskutert og Bakke spiller inn Norges meninger i forbindelse med møtet. 
 
Fluoriserende ball 
Det har kommet en forespørsel fra IK Akerselva om Bygdø Monolitten bryter regelverket med å 
benytte, slik de ser det, en fluoriserende ball på sine kamper i Skøyenhallen. 
Vedtak: Administrasjonen følger opp saken. 
 
Administrasjonen tok opp saken rundt ballen med IFF, og deres tilbakemelding var at den aktuelle 
ballen ikke er fluoriserende og derfor godkjent for bruk etter spillereglementets punkt 406. 
 
 
Neste møte: Mandag 9.januar kl.1700 på Ullevål Stadion. 
På agendaen ble det avtalt å ha en diskusjon rundt kartlegging av statusen for innebandy i de 
forskjellige kretsene og regionene. Man ønsker også å få en oversikt over datoene for kretsene og 
regionenes årsmøter. 
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