
Norges Bandyforbund 
Innebandyseksjonen Protokoll 8 Oslo, 11.06.12

K:\Innebandy\STYRET\2011-2012\Prot1208-
webversjon.doc 

Seksjonsstyremøte  
12/3-2012 

 

  

 
Til Stede:  Morten Lindem (leder), Lisbet Norstrøm (1.styrem.),  
  Monica Bakke (3.styrem.), Tove Johannessen (1.varam.). 
 
Videokonferanse: Terje Nervik 
 
Adm:  Frank Nordseth, Marcus Nilsson (på deler av møtet),  
  Kjell Nilsen (på deler av møtet) 
   
 
 
Saker: 
 
55/12 Godkjenning av protokoll 7 – 2011/2012 

Vedtak: Godkjent 
 
56/12 Deltakelse på kretsenes årsmøter 

En representant fra seksjonsstyret deltar på alle kretsenes årsmøter. Primært som observatør, men det er 
ønskelig å komme i dialog med kretsene om hvilke tanker de gjør seg om videre strategi, 
hallsituasjonen og om aldersbestemt virksomhet i kretsen. 
 
Vedtak:  
Styret fordelte kretsårsmøtene seg imellom med følgende resultat: 
 
???? - Nord Norge Bandykrets (14. april i Tromsø) 
Tove Johannessen - Agder Bandykrets (26. april i Idrettens hus, Arendal) 
Monica Bakke - Østfold Bandykrets (28. april i Østfoldhallen) 
???? - Hordaland Bandykrets (02. mai i Idrettens hus i Bergen) 
Terje Nervik - Midt Norge Bandyregion (08. mai i Idrettens hus Trondheim) 
Morten Lindem - Oslo/Akershus Bandyregion (11/12.mai på Randsvangen) 
Monica Bakke - Rogaland Bandykrets (22. mai i Idrettens Hus Stavanger) 
Morten Lindem - Innlandet Bandyregion (10. mai kl. 1900 på Mjøskroa i Moelv) 
 
Det er ønskelig at Lars Gunnar Larsen eller Lisbet Norstrøm deltar på et av årsmøtene i Nord Norge og 
Hordaland. 
 
 

57/12 Seksjonsårsmøtet 
Lisbet Norstrøm hadde undersøkt priser for å legge årsmøtet til en annen lokasjon enn Ullevål Stadion. 
Konklusjonen var at det billigste er å fortsatt ha det på Ullevål. 
Styret mente at det nå uansett var litt kort tid til å planlegge årsmøtet i en annen form enn tidligere. Det 
var enighet om at man fram mot årsmøtet 2013 kan se på muligheten for å lage noe mer ut av 
seksjonens årsmøte. 
Vedtak: Seksjonsårsmøtet 2012 legges til UBC på Ullevål Stadion. 
 
Seksjonsstyret diskuterte videre rundt årsmøtet, og det var enighet om at det lages et program som 
inneholder noe mer enn bare sakslisten. Det var et ønske om at bl.a utviklingsavdelingen holdt en 
presentasjon om sitt arbeid. 
Vedtak: Lisbet Norstrøm lager et forslag til program for årsmøtet som legges frem for styret. 
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58/12 Eliteserien kvinner 2012/2013 
Seks lag er pr. i dag klare for eliteserien 12/13. Ingen lag ønsker å rykke opp. 
Morten Lindem informerte om at han har snakket med alle de seks klare lagene, og de var alle 
samstemte i at de ønsket en 6-lags eliteserie hvor lagene møter hverandre fire ganger. 
Vedtak: Eliteserien for kvinner 2012/2013 spilles med seks lag som møter hverandre fire ganger. (To 
ganger hjemme og to ganger borte. Totalt 20 kamper pr. lag.) 
 
Det ble videre diskutert hva man gjør med neste sesongs NM-sluttspill for kvinner. 
Det er et krav til at minimum 8 lag skal ha mulighet til å spille om Kongepokalen, og NM-sluttspillet 
må derfor på en eller annen måte også involvere flere lag enn de i eliteserien. 
Vedtak: Det utarbeides et forslag til gjennomføring av neste års NM-sluttspill for kvinner som legges 
frem for seksjonsårsmøtet. 
 
 

59/12 Brev fra Lye IL 
Lye IL har sendt et brev til seksjonsstyret med krav om å få beholde plassen i eliteserien ut fra at de 
anser seg som en uskyldig tredjepart i saken mellom IK Akerselva og Gjelleråsen, noe som ”førte” til 
klubbens nedrykk fra eliteserien. 
Seksjonsstyret diskuterte saken, og kunne ikke se å ha noen myndighet til å tildele Lye en plass i neste års 
eliteserie med bakgrunn i saken mellom IK Akerselva og Gjelleråsen. Om Lye, pga tilgjengelighet av plasser, ved 
en senere anledning blir tilbudt plass, er dette i tråd med regelverket. 
 
Vedtak: Administrasjonen sender et tilsvar til Lye hvor man forklarer faktum i saken, og hvordan 
regelverket er benyttet. 
 
 

60/12 Diskusjonssaker 
 
NBF-TV og streaming av NM-finalene 
Monica Bakke informerte om at ting ser ut til å være under kontroll. Det skal være befaring i hallen om 
to uker. Det er et budsjett for prosjektet på kr.100 000,-.  Bakke forklarte videre at det arbeides med å få 
en egen YouTube kanal å sende på. 
Bakke avsluttet med at man videre må se på hvordan man kan bruke produksjonsutstyret mer enn bare 
på NM-finalene. 
 
Status for kvalifiseringer og NM-sluttspill 
Morten Lindem orienterte om at det er et sterkt ønske om å flytte dato for eliteseriekvalifiseringen til 
helgen 14-15.april, da det fortsatt er usikkerhet rundt om det er nødvendig å gjennomføre kvalifiseringen. 
Det er også et spørsmål om hva som da evt. skal gjøres med kvalifiseringen til 1.div øst menn. 
 
Vedtak: Eliteseriekvalifiseringen gjennomføres på en dag helgen 14.-15.april i Oslo. Kvalifiseringen til 
1.div øst gjennomføres som planlagt med tre lag, da det uavhengig av eliteserieopprykket kan være 
nødvendig å rangere lagene i forhold til at lag ikke får innvilget elitelisens. 
 
Lindem informerte videre om NM-puljespill for kvinner. 
Han forklarte at det var kommet noen reaksjoner på oppsettet og rangering av lagene inn i puljene. 
Flere klubber hadde kommet med et ønske om at seksjonsstyret skulle se på rangeringen før neste sesong. 
Vedtak: Seksjonsstyret avventer serieutvalgets innstilling før man tar saken videre. 
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Strategiarbeid 
Saken utgikk da Lars Gunnar Larsen ikke var tilstede. 
Seksjonsstyret ønsker en statusoppdatering fra Larsen. 
 
Anlegg 
Kjell Nilsen orienterte om anleggssituasjonen i Norge med hensyn til fleridrettshaller og arbeidet rundt 
spillemidler. Han snakket også om samarbeidet mellom håndball, basketball og innebandy, og 
konseptet om en aktivitetshall. (Se vedlegg) 
Nilsen ønsket videre at seksjonen konkretiserte en anleggsstrategiplan for å enklere kunne nå sine 
anleggsmål. Han ønsket også en fullmakt fra seksjonen til å direkte hjelpe lokale klubber med sine 
anlegg og initiere nye anlegg. 
Vedtak: Anleggskonsulenten legger fram et forslag på en anleggsstrategiplan for seksjonen til styret på 
neste styremøte. Det er naturlig at anleggskonsulenten følger opp anleggssaker etter behov meldt fra 
klubbene. 

 
 

61/12 Informasjonssaker 
 
Forbundsstyret 
Morten Lindem informerte om at det ikke er avholdt noe møte siden sist seksjonsstyremøte. 
 
Kretser og regioner 
Ingen informasjon. 
 
Serieutvalg 
Ingen informasjon. 
 
Arrangementskomiteen 
Tove Johannessen informerte om at det ikke har vært noe aktivitet i komiteen siden sist styremøte. 
I forbindelse med informasjon fra komiteen ble det bestemt at komiteen utarbeider en mal for utdeling 
av pokaler og medaljer. Det har vært en del spørsmål rundt å få en mal på dette i forbindelse med 
serieavslutningen inneværende sesong. 
 
DK 
Morten Lindem informerte om status for komitémedlemmene for neste sesong. 
 
Utvikling 
Monica Bakke og Marcus Nilsson informerte om Core Country Marketing Network group, FBL 
Floorball game, Kursdagen 10.mars og om trener 1 kurs i Finnmark. (Se vedlegg) 
Morten Lindem kommenterte at det var en fin presentasjon av Bakke og Nilsson, og at det tydelig 
jobbes bra. 
 
Landslagssjef for U19 menn 
Morten Lindem informerte om at Pål Syversen er ansatt som landslagssjef for U19 menn. 
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62/12 Eventuelt  / neste møte 

 
A-landslag menn 
Det har kommet en forespørsel fra A-menn om å få delta på en 4-nasjoners i Tsjekkia med Sveits og 
Slovakia i september, og en landskamp mot Sverige i Varberg i november. 
Vedtak: Landslaget kan bekrefte deltakelse. Seksjonsstyret presiserte at landslaget ikke må medregne 
noen ekstra midler på neste års budsjett, og at deltakelsen må dekkes under normalt tildelte rammer. 
 
Søknad fra Alta om midler 
Alta IBK har sendt en søknad til seksjonen med søknad om støtte til arrangement av en barneturnering i 
Alta 24.mars. 
Vedtak: Seksjonsstyret har dessverre ikke rom i budsjettet på nåværende tidspunkt. 
 
 
Neste møte: Mandag 16.april kl.1700 på Ullevål Stadion. 
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