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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 
 
Adm:  Frank Nordseth 
   
 
 
Saker: 
 
48/12 Godkjenning av protokoll 6 – 2011/2012 

Vedtak: Godkjent 
 
49/12 Plan for besøk av kretsene 

Saken ble diskutert. 
 
Vedtak: Inneværende sesong ønsker styret å delta på alle kretsenes årsmøter. Datoer for de forskjellige 
årsmøtene innhentes. 
Det er et ønske om at man neste sesong får besøkt samtlige kretser i forbindelse med seriespillaktivitet. 

 
50/12 Hederstegn 

Saken ble diskutert og tas opp senere. 
 

51/12 Rangering og puljesammensetting av lag inn i NM-sluttspillet for kvinner 
Vedtak: Man følger tidligere presedens for sammensettingen av NM-puljene for kvinner: 
Nr.1 og nr.4 i eliteserien plasseres i den ene puljen. Nr.2 og nr.3 fra eliteserien plasseres i den andre 
puljen. Lag nr.5 og nr.6 fra eliteserien trekkes til hver sin pulje. De to 1.divisjonslagene trekkes til hver 
sin pulje. Lag nr.7 i eliteserien trekkes til en av puljene. 
 

52/12 Diskusjonssaker 
 
Johnny Petersens engasjement i Greåker 
Saken ble diskutert med bakgrunn i at Greåker publiserte på sine nettsider at Johnny Petersen var ny 
hovedtrener i klubben. Greåker har siden beklaget med at dette var en intern missforståelse. Greåker har 
presisert at Petersen kun skal fungere som en kamp-coach for laget. 
Vedtak: Saken tas til etterretning. Petersen kan fungere videre som kamp-coach ut sesongen. 
 
Status NM 
Administrasjonen orienterte om status for samtlige klasser. Slik det ser ut nå vil NM bli spilt med 5 lag i 
J15, 10 lag i G15, 10 lag i G17, 6 lag i J17-19 og 8 lag i G19. 
Det er bra dialog med arrangørene for de innledende puljene. 
 



Norges Bandyforbund 
Innebandyseksjonen Protokoll 7 Oslo, 15.03.12

K:\Innebandy\STYRET\2011-2012\Prot1207-
webversjon.doc 

Seksjonsstyremøte  
13/2-2012 

 

  

 
Status for Forbundsseriene 12/13 
Saken ble diskutert. 
Administrasjonen orienterte om status. Slik det ser ut pr. i dag kan det se ut som om det vil bli tre lag 
som ønsker å være med i kvalifisering til elite menn. Eneste bekreftelse som har kommet skriftlig er at 
det ikke blir noen representanter fra 1.div Midt. Det har gått ut skriftlig forespørsel til alle involverte 
serier. 
 
Status for antall lag i eliteserien for kvinner neste sesong er usikker. Det er også tvilsomt om noen lag 
ønsker å rykke opp. 
 
Vedtak: Administrasjonen begynner å se på mulige løsninger for å få gjennomført en 
eliteseriekvalifisering for menn. Administrasjonen følger ytterligere opp status for elite kvinner. 
 
Spillereglement 
Administrasjonen informerte om at det er sendt ut en invitasjon til innebandy-Norge om å komme med 
forslag til endringer i spillereglementet. 
Vedtak: Regelkomiteen følger opp saken og fremmer eventuelle gode forslag til IFF. 

 
53/12 Informasjonssaker 

 
Forbundsstyret 
Morten Lindem informerte om at det var mange informasjonssaker på siste møte. Se eget referat fra 
forbundsstyremøte. 
 
Kretser og regioner 
Morten Lindem informerte om kretsmøtet 14.januar. 
 
Serieutvalg 
Lisbet Norstrøm informerte om at det ikke har vært aktivitet i utvalget siden sist styremøte. 
 
Arrangementskomiteen 
Tove Johannessen informerte om at det ikke har vært noe møte i komiteen siden sist styremøte. 
 
DK 
Morten Lindem informerte om status for komiteen for neste sesong. Saken ble diskutert. 
 
Utvikling 
Monica Bakke informerte om kursdagen 10.februar.  
Bakke informerte også at hun blir seksjonens representant i styringsgruppa for ny trenerløype. 
 
Saker vedtatt i AU 
Søknad fra NNBK om dispensasjon fra kampreglementets § 30, punkt 4. 
 
Vedtak i AU: 
Regelens intensjon er å legge en skranke for overgang fra høyere rangert lag til lavere rangert lag. 
Intensjonen er understreket i § 30 punkt 4 bokstav f) annet ledd. 
 
Sett opp mot de praktiske utfordringene med seriehelger i NNBK, oppfattes det som om intensjonen i § 
30 likevel opprettholdes om man går ned fra 3 til 2 kamper som det søkes om. 
 
Med bakgrunn i dette innvilges det dispensasjon fra § 30 punkt d i kampreglementet slik NNBK 
foreslår. Det presiseres at dispensasjonen kun gjelder for NNBK og kun for sesongen 2011/2012. 
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54/12 Eventuelt  / neste møte 

 
Elitelisens 
Saken ble diskutert. 
Vedtak: Administrasjonen gjør klar søknadsdokumenter for elitelisens 12/13. Det settes en felles frist 
19.mars for søknad for alle klubbene i eliteserien for kvinner og for menn. 
 
Medalje og Pokalutdeling 
Vedtak: Lars Gunnar Larsen deler 25/2 ut medaljer og pokaler til Slevik som vinner av eliteserien for 
menn. Administrasjonen i samarbeid med Lindem lager forslag til hvem som deler ut øvrige pokaler og 
medaljer i eliteseriene og 1.div øst. 
 
NM-finaler 2012 
Saken ble diskutert. 
Vedtak: Seksjonsstyret ønsker at samtlige finaler blir streamet direkte på nettet. Monica Bakke følger 
opp saken mot NBF-TV og utviklingsavdelingen. 
 
 
Neste møte: Mandag 12.mars kl.1700 på Ullevål Stadion. 
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