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Til Stede:  Tove Johannessen (leder), Lars Gunnar Larsen (nestleder) 
  Lisbet Norstrøm (1.styrem.),  Kristian Pettersen (2.styrem.),  
  Monica Bakke (3.styrem.), Arild W. Vike (2.varam.), 
  Ole Petter Rogne (3.varam.). 
 
Adm:  Frank Nordseth (hele møtet) 
 
 
 

Saker: 
 

 
11/13 Godkjenning av protokoll nr.1 – 2012/2013 

Vedtak: Godkjent 
 
 
12/13 Tildeling av arrangementer 

Seksjonsstyret gikk igjennom innkomne søknader og tildelte tekniske arrangører. 
Vedtak:  
NM-puljespill G15 (13-14/4, 2013) tildeles Sola IBK. 
NM-puljespill J17-19 (13-14/4, 2013) og NM-puljespill J15 (6-7/4, 2013) tildeles Tunet IBK. 
Det ble bestemt at Tunet skulle kontaktes og forespørres om de ønsker å arrangere begge eller et av de 
to puljespillene. Tilbakemeldingen fra Tunet var at de ikke har noen prioriteringer, og kan arrangere 
begge hvis ingen andre har meldt seg. 
 
Det forelå ingen søknader til øvrige arrangementer, bortsett fra at Sveiva etter søknadsfristen ønsket å 
arrangere NM-puljespill G15. 
Det ble foreslått at Sveiva skulle forespørres om de isteden kan tenke seg å arrangere NM-puljespill 
G19 samme helg, men de hadde dessverre ikke mulighet. 
For øvrig arbeides det videre med å finne arrangører til resterende arrangementer. 

 
 
13/13 IFFs Kongress 

Lørdag 8. desember i Sveits avholdes kongressen i det internasjonale Innebandyforbundet (IFF). Norge 
har i mange år vært med i IFFs styre og komitéer, og Seksjonsstyret ser det som viktig at Norge også i 
fremtiden viderefører dette engasjementet. Nominasjoner skal vedtas av Forbundsstyret, og det ble etter 
en totalvurdering lagt frem et forslag fra Innebandyseksjonen. 
 
Vedtak:  
IFFs styre:  Monica Bakke 
IFFs appellkomité:  Kjell Hovland Olsen 
 
Styret vurderte også en nominering til IFFs dommerkomité, som skal oppnevnes av IFFs styre. I den 
totalvurderingen som ble gjort valgte seksjonsstyret å ikke nominere noen fra Norge til IFFs 
dommerkomité for neste periode. Dette er imidlertid en komité som Norge bør ta sikte på å nominere til 
ved en senere anledning. 

 
14/13 Dommerkomiteen 

Seksjonsstyret diskuterte rundt mandat for dommerkomiteen sesongen 12/13. 
 
Vedtak:  
AU ferdigstiller et mandat med utgangspunkt i mandatet for sesongen 11/12. 
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15/13 Landslag 

Seksjonsstyret diskuterte rundt etablering av en landslagskomité som er ment å være et bindeledd 
mellom landslagene, administrasjonen og seksjonsstyret. 
En slik komité skal innstille til seksjonsstyret i saker som vedrører landslagene, og få sitt mandat fra 
seksjonsstyret. Oppgavene vil ha som felles mål å finne den mest hensiktsmessige organiseringen av 
seksjonens landslagssatsning innenfor de økonomiske rammene som er til disposisjon, og sørge for å 
ivareta en helhetstenkning fra aldersbestemte landslag opp mot A-landslagene (en ”rød tråd”). 
 
Vedtak: Det etableres en landslagskomité (LLK) for innebandy. Det arbeides videre i AU med å 
utarbeide et mandat for komiteen og starte prosessen med å finne kandidater. 
 
 

16/13 Informasjonssaker 
 
Forbundsstinget 
Tove Johannessen informerte om Forbundstinget. Se egen protokoll fra Tinget. 
 
IFF Association Audit 
Tove Johannessen informerte om at IFF har invitert alle sine medlemsnasjoner til en gjennomgang 
rundt nasjonens status for en del sentrale områder. Gjennomgangen vil foregå som en samtale mellom 
representanter fra IFF og fra nasjonen. 
Johannessen vil følge opp saken videre med IFF. 
 

 
17/13 Eventuelt  / neste møte 
  

Møteplan for seksjonsstyret 
Møteplan for styret bestemmes på neste møte. 
 
 
Neste møte: Søndag 14.oktober kl.1100-1700 på Ullevål Stadion. 
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