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Til Stede:  Lars Gunnar Larsen (fungerende leder), 
  Monica Bakke (3.styremedlem),  
  Tove Johannessen (1.varam.). 
 
Videokonferanse: Terje Nervik (2.styremedlem) 
 
Adm:  Frank Nordseth, Terje Larsen (på deler av møtet),  
  Tomas Jonsson (på deler av møtet). 
   
 
 
Saker: 
 
71/12 Godkjenning av protokoll 8 og 9 – 2011/2012 

Vedtak: Godkjent. 
 
72/12 Situasjonen i seksjonsstyret i innebandy 

Lars Gunnar Larsen informerte om at Morten Lindem har trukket seg med umiddelbar virkning som 
leder for seksjonsstyret i innebandy og som styremedlem i forbundsstyret. 
Styret gikk igjennom situasjonen, og Lars Gunnar Larsen fungerer som leder av seksjonen til 
seksjonsårsmøtet og som innebandyens representant i forbundsstyret fram til forbundstinget. 
Tove Johannessen møter for innebandyseksjonen på forbundsstyremøtet i juni, da Larsen ikke har 
mulighet til delta. 

 
73/12 Elitelisens 

Monica Bakke informerte om at BMIL er eneste klubb som ikke har sendt inn elitelisens- søknad. 
Alle andre klubber vil få innvilget lisens, men noen klubber vil få lisens under overvåkning. 
Vedtak: BMIL gis en siste frist 23.mai kl.1200 for å sende inn lisens- søknad. Hvis ikke fristen blir 
overholdt, vil BMIL bli sanksjonert. Vedtaket ble formidlet BMILs leder pr. tlf. under styremøtet. 
 

74/12 Seksjonsårsmøtet 
Seksjonsstyret gikk igjennom de forskjellige områdene til seksjonsårsmøtet. 
For vedtak, begrunnelser og innstillinger, se Saksdokumenter for seksjonsårsmøtet 2012. 
 

75/12 Diskusjonssaker 
 
Formøte til seksjonsårsmøtet 
Styret diskuterte behovet for et formøte til seksjonsårsmøte. Det ble bl.a diskutert rundt å informere om 
ny arrangementsinstruks. Det ble konkludert med at man ønsker å sende den nye instruksen først ut på 
høring. 
Vedtak: Det avholdes ikke formøte til årets seksjonsårsmøte. 
 

76/12 Informasjonssaker 
 
Forbundsstyret 
Lars Gunnar Larsen informerte. Det vises til protokoll fra forbundsstyremøte. 
 
Kretser og regioner 
Ingen informasjon. 
 
Serieutvalg 
Serieutvalget har laget forslag til nytt seriesystem med begrunnelse. Se saksdokumenter for 
seksjonsårsmøtet. 
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Flytting av NM-finalene og problemene rundt NM-semifinalene for kvinner 
Lars Gunnar Larsen orienterte om de vedtakene som ble gjort fortløpende i AU. På grunn av at Morten 
Lindem erklærte seg inhabil, var det Lars Gunnar Larsen som tok avgjørelsene. 
De henvendelsene og spørsmålene som har kommet i etterkant er blitt besvart. 
 
U19-VM for kvinner 
Monica Bakke informerte om at Norge ble sist i mesterskapet og rykket ned i B-gruppen. 
 
Årsplan 12/13 
Terje Larsen fra administrasjonen gikk igjennom årsplanen for neste sesong, og forklarte hvorfor 
aktivitetene var plassert der de er. 
 
 
Saker vedtatt i AU: 
 
Søknad fra Nord-Norge om å få forlenge seriespillet da ingen klubber i regionen ønsker å rykke 
opp i Eliteserien. 
Søknaden fra NNBK ble innvilget under den forutsetning at det allerede nå bekreftes at ingen lag fra 
NNBK deltar i elitekvalifiseringene for menn og kvinner 5.-7. april 2013. 
 

 
 
77/12 Eventuelt  / neste møte 

 
Hederstegn 
Det har kommet en henstilling fra President Ivar Nordberg om at man avventer med å dele ut 
Hederstegn til etter man har endret statuttene for Hederstegnet på Forbundstinget til høsten. 
Vedtak: Det deles ikke ut noen Hederstegn på seksjonsårsmøtet. 
 
Neste møte: Seksjonsårsmøte lørdag 16.juni kl.1100 på Ullevål Stadion. 
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