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Til Stede:  Morten Lindem (leder), Lars Gunnar Larsen (nestleder), 
  Lisbet Norstrøm (1.styrem.),  Tove Johannessen (1.varam.). 
 
Videokonferanse: Terje Nervik 
 
Adm:  Frank Nordseth, Tomas Jonsson (på deler av møtet). 
   
 
 
Saker: 
 
63/12 Godkjenning av protokoll 8 – 2011/2012 

Vedtak: Godkjent.  
 
64/12 Utvikling 

Saken ble utsatt til neste møte da Monica Bakke ikke var tilstede. 
 

65/12 Forslag til endringer i Kampreglementet 
Det har i løpet av sesongen dukket opp en del problemstillinger knyttet til innebandyens 
kampreglement. 
Seksjonsstyret gikk igjennom forslag til endringer knyttet til paragrafene 15, 19, 24 og 26. 
Vedtak: Seksjonsstyret stilte seg bak forslag til endringer. (Se vedlegg 1-09-12). Styret kommenterte at 
det må klargjøres om det er noen forskjell på ”Innebandyseksjonen i NBF” og NBFs seksjonsstyre for 
innebandy”. Hvis dette er det samme, må lik terminologi benyttes. 
 
 

67/12 Arrangør for VM 2018 
Det internasjonale innebandyforbundet søker etter arrangør for VM for menn i 2018. 
Saken ble diskutert, og det var enighet om at det er store økonomiske utfordringer ved å påta seg et slikt 
arrangement. 
Vedtak: Seksjonsstyret ønsker ikke på nåværende tidspunkt å påta seg et arrangement av en slik 
størrelse. 
 

68/12 Diskusjonssaker 
 
Strategiplaner 
Lars Gunnar Larsen orienterte. 
Strategiutvalget har begynt å sammenstille innspillene fra de forskjellige seksjonene. 
Larsen ønsker at seksjonsstyret for innebandy setter av en dag for å bare snakke om strategidokumentet. 
Det ble enighet om at dette er fornuftig, og at Larsen og Lindem lager et utkast til strategidokument for 
innebandy. 
 
Anleggsstrategi 
Anleggskonsulent Kjell Nilsen har laget et utkast til anleggsstrategi for seksjonen. 
Seksjonsstyret syntes det var et godt utkast, og vil innarbeide punktene i strategidokumentet. 
 
Kretsårsmøter 
Seksjonsstyret diskuterte representasjon på kretsårsmøtene, og det ble enighet om at Lisbet Norstrøm 
representerer seksjonen på Hordalands årsmøte, og at Lars Gunnar Larsen representerer seksjonen på 
Innlandets årsmøte. 
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Premieutdeling i forbindelse med NM-finalene 
Seksjonsstyret fordelte arbeidsoppgaver i forbindelse med NM-finalene. 
 
Rekkefølgen på NM-finalene 
Lars G. Larsen informerte om at AU (Morten Lindem erklærte seg inhabil) har vedtatt å bytte om 
rekkefølgen på NM-finalene for G17 og G19, med bakgrunn i at Tunets finalelag i seniorklassen består 
av mange spillere som også spiller for finalelaget i G19-klassen. Beslutningen om å bytte G17 og G19 
finalene ble tatt ut i fra en sportslig vurdering, om at restitusjon forut for en seniorfinale er viktig for de 
spillerne som er berørt. 
I forbindelse med flyttingen har Sarpsborg IBK sendt inn en bemerkning om at de ønsker å få dekket 
økte kostnader i forbindelse med at G17-finalen er flyttet fra fredag til lørdag. Seksjonsstyret diskuterte 
saken og det var enighet om at det er rimelig at Sarpsborg får dekket sine evt. økte kostnader i 
forbindelse med flyttingen av G17-finalen. 
Vedtak: Sarpsborg IBK kontaktes, og bes dokumentere sine økte kostnader i etterkant av finalene. 
Saken tas opp til behandling på neste styremøte. 
 
Utsettelse av NM-semifinale for kvinner 
I forbindelse med utsettelse av en kamp i NM-semifinalene for kvinner, er det reist noen spørsmål rundt 
varsling og dommersituasjonen. 
Seksjonsstyret diskuterte saken, og det var enighet om at det må utarbeides klarere rutiner på hvordan 
man løser sene dommerforfall. Det ble videre diskutert om det kanskje er naturlig å ha reservedommere 
i forbindelse med sluttspill og lignende. Saken oversendes til dommerkomiteen for en vurdering. 
 

69/12 Informasjonssaker 
 
Forbundsstyret 
Morten Lindem informerte. Se protokoll fra forbundsstyremøte. 
 
Kretser og regioner 
Ingen informasjon. 
 
Serieutvalg 
Lisbet Norstrøm informerte om at det er avholdt tre møter. Hun informerte videre om status for 
arbeidet, og at utvalget ønsker å fremme flere oppdelte forslag til endringer for seksjonsårsmøtet. 
Norstrøm redegjorde så for forslagene for seksjonsstyret. 
 
Arrangementskomiteen 
Tove Johannessen informerte om at det arbeides med den nye arrangementsinstruksen som skal legges 
frem for klubbene i forbindelse med seksjonsårsmøtet. Det arbeides også med å lage en mal for 
utdelinger av pokaler og medaljer i forbindelse med serie og sluttspill. 
 
DK 
Ingen informasjon. 
 
Utvikling 
Ingen informasjon. 
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Status økonomi 
Tomas Jonsson informerte om at innebandy vil få en økning på ca. 1000 lisenser i forhold til sesongen 
10/11. I forhold til budsjett ser dette meget bra ut. Inneværende sesong er det også sendt ut bøter for 
nærmere kr.140.000,- Jonsson poengterte at det er viktig å holde trykket oppe med lisenskontroller også 
neste sesong. Jonsson informerte også om at det ikke vil bli noen reell økning i tildelinger til NBF fra 
Norges Idrettsforbund. 
 
Sparebankstiftelsen 
Tomas Jonsson informerte om at Norges Bandyforbund har mottatt en gave fra Sparebankstiftelsen 
DNB på kr.3.000.000,-. Gaven er øremerket etablering av 20 utendørs flerbruksflater fordelt over hele 
landet, med hovedvekt på Østlandsområdet. 
Norges Bandyforbund vil gå ut til klubbene og idrettskretsene for å få etablert flatene. 
Utendørs flerbruksflate blir definert som et nærmiljøanlegg og berettiget til tippemidler. 
 
U19-VM for kvinner 
Morten Lindem informerte om at mesterskapet spilles 1-5.mai i Nitra, Slovakia. 
Det norske laget flyr til Wien, og tar buss til Nitra. Lagets målsetning er å bli nr.5 eller bedre. 
 
Samling av Norges første landslag 
Morten Lindem informerte om at i forbindelse med NM-finalene er det tatt initiativ til å samle de 
guttene som spilte Norges første landskamper i februar 1992. President Ivar Nordberg vil delta på 20-
årsmarkeringen. 
 
Saker vedtatt i AU: 
 
Rekkefølgen på NM-finalene 
Det er vedtatt å bytte om rekkefølgen på NM-finalene for G17 og G19, med bakgrunn i at Tunets 
finalelag i seniorklassen består av mange spillere som også spiller for finalelaget i G19-klassen. 
Beslutningen om å bytte G17 og G19 finalene ble tatt ut i fra en sportslig vurdering, om at restitusjon 
forut for en seniorfinale er viktig for de spillerne som er berørt. 
Morten Lindem erklærte seg inhabil i forbindelse med behandlingen. 
 
Kampavvikling i forbindelse med NM-semifinaler for kvinner mellom G/M og Tunet 
Da lagene ikke klarte å bli enige om kampdatoer måtte AU avgjøre når lagene skulle spille. Lars G. 
Larsen kommenterte at dette var en vanskelig prosess. 
Morten Lindem erklærte seg inhabil i forbindelse med behandlingen. 

 
 
70/12 Eventuelt  / neste møte 

 
 
Neste møte: Mandag 21.mai kl.1700 på Ullevål Stadion. 
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