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

Vedtakssaker: 
 

 
22/13 Godkjenning av protokoll nr.3 – 2012/2013 

Vedtak: Godkjent 
 
23/13 Tildeling av arrangementer 

 
NM-puljespill G17 (6-7/4, 2013) 
Vedtak:  
Sagene IF tildeles en pulje i Bjølsenhallen og Bækkelaget SK tildeles en pulje i Bækkelagshallen. 
 
Etter en vurdering av hallene med tanke på både publikum og spillere tildeles Sagene semifinalene på 
søndag. Det forutsettes at klubbene har dialog rundt planleggingen, og at de blir enig om en fordeling 
av netto billettinntekter på semifinaledagen.  
 
NM-puljespill G19 (13-14/4, 2013) 
Vedtak:  
Greåker tildeles puljespillet i Skjeberghallen (2 flater) evt. i Tindlundhallen hvis det kun blir behov for 
en flate. 
 

 
24/13 Innkjøp av utstyr til NBF-TV 

 
NBF-TV har søkt om å få kjøpe inn en laptop som kan brukes for streaming og redigering, 
kostnadsramme inntil kr. 23.000. NBF-TV har ingen egen maskin, men låner utstyr privat og fra andre 
prosjekter. Behovet er en portabel datamaskin som kan brukes både i forbindelse med 
kompetansehevingsarbeid, klubbesøk, NM-produksjoner og andre arrangement. 

 
 Vedtak:  

NBF-TV gis mulighet til å bruke inntil kr. 25.000,- for å investere i en ny PC for video- redigering. 
Utgiften dekkes av en overføring fra bandyseksjonen som skulle vært tilført innebandyseksjonen og 
NBF-TV forrige sesong.  
 
Midlene fra bandyseksjonen, totalt kr. 48.000, skal videre dekke kostnader fra NM 2012 som er ført på 
denne sesongens regnskap, slik at de ikke belaster budsjettrammene til NBF-TV denne sesongen. 
 

 
25/13 Nominasjoner til IFF komitéer 

Styret diskuterte saken, men kunne ikke se aktuelle norske kandidater for IFF komitéene RACC (regel) 
og MC (medisinsk) for neste periode. 
 
Vedtak: 
Det nomineres ingen fra Norge til IFFs RACC og MC for neste periode. 
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26/13 Søknad fra Lye om deltakelse i NM for kvinner 

Lye innebandy damer har søkt om dispensasjon til deltakelse i NM for senior kvinner 2012/2013. 
Seksjonsstyret diskuterte saken, men konkluderte med at man ikke ønsker å gå lenger ned i 
divisjonssystemet enn 1.divisjon for lag som får kvalifisere seg til NM. 
 
Vedtak: 
Seksjonsstyret gir ikke Lye innebandy damer dispensasjon for å delta i NM for kvinner 2012/2013. 

  
Seksjonsstyrets tidligere vedtak (03/13) for deltakelse i årets NM-sluttspill for kvinner: 
Seks lag fra Eliteserien for kvinner kvalifiserer seg til NM, sammen med det beste 1.laget i 1.div øst, 
1.div midt og 1.div nord. 
 
 

27/13 Søknad om økonomisk støtte til Raballder Cup 2013 
 
Vedtak: 
Innebandyseksjonen har ikke budsjettmidler til å kunne innvilge søknaden om støtte til Raballder Cup 
2013. 
 
 

28/13 Årshjul 
Seksjonsstyret så på årshjulet som er utarbeidet for forbundsstyret for hele NBF. 
 
Vedtak: 
Innebandyens årshjul legges inn i samme mal som NBFs, men det legges også inn frister for 
igangsetting av forskjellige oppgaver. Lisbet Norstrøm følger opp saken sammen med 
administrasjonen. 
 
 

29/13 Elitelisensreglement 
Seksjonsstyret gikk igjennom elitelisensutvalgets forslag til nytt elitelisensreglement for sesongen 
2013/2014. 
 
Følgende utkast til tillegg ble gjort: 
 
1.4 Rammer for elitelisensen: 
2) Innebandyens seksjonsstyre skal før hvert kalenderår, i løpet av desember, fastsette kravene til 
kommende sesongs eliteserie for menn og kvinner etter høring blant eliteserie- klubbene og 1. 
divisjonsklubbene. Disse kravene ligger til grunn for søknad om elitelisens. 
 
3.3 Sportsrelaterte kriterier  
- Fra sesong 1 i eliteserien skal klubben ha minimum ett (1) aldersbestemt lag for samme kjønn som 
gjennomførte seriespill foregående sesong.  
- Fra sesong 3 i eliteserien skal klubben ha minimum to (2) aldersbestemte lag for samme kjønn som 
gjennomførte seriespill foregående sesong. 
- Fra sesong 4 i eliteserien skal klubben ha minimum tre (3) aldersbestemte lag for samme kjønn 
som gjennomførte seriespill foregående sesong. 
- Minilag og lag i aktivitetsserier godkjennes som aldersbestemt lag med minimum 50 % deltakelse i 
arrangerte runder foregående sesong. 
- For klubber i regioner hvor det ikke finnes seriespill for aldersbestemte lag, må klubben dokumentere 
forsvarlig satsning på annen måte, med aktivitetsplaner og rapporter. 
- Klubben plikter å ha en solid spillerstall som er knyttet opp mot elitelaget, slik at eliteserien kan 
gjennomføres med en høy sportslig kvalitet. (Knyttes opp mot innsending av liste over spillere 
under kontrakt for aktuell sesong. Administrasjonen ser på hvordan dette implementeres i 
reglementet.) 
 
Vedtak: 
Elitelisensreglementet ferdigstilles, godkjennes av AU før det sendes ut på høring til klubbene. 
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30/13 Ungdomsutvalg 
Forbundsstyret skal, etter vedtak i forbundstinget, nedsette et ungdomsutvalg med 2 representanter fra 
hver av de tre idrettene. 
   
Vedtak: 
Det søkes på web etter personer (18-20 år) som kan representere innebandy i utvalget så snart mandatet 
foreligger fra forbundsstyret.  
 
 

31/13 Søknad fra Øreåsen om å arrangere barnecup samme helg som NM-finalene 
Seksjonsstyret diskuterte saken, og det var stor enighet om at det er uheldig at det legges andre 
arrangement samme dag som det er NM-finaler. 
 
Vedtak: 
Øreåsen IL anmodes om å sjekke muligheten for å flytte arrangementet til en annen helg. AU følger 
opp saken videre. 

 
 
32/13 Tildeling av plasser til NM-puljespill for aldersbestemte klasser 

Kretsene har etter regelverket meldt inn antall lag i seriespill inneværende sesong. 
Seksjonsstyret diskuterte og gjorde følgende fordeling av plasser etter kampreglementets § 23. 
 
Vedtak: 
 
GUTTER 15 
Rapporterte lag i seriespill 2012/2013: Tildelte plasser: 
Oslo/Akersh. 17 lag (inkl Buskerud)   4 
Midt-Norge 6 lag     1 
Østfold  8 lag     2 
Rogaland 6 lag     1 
Innlandet 5 lag     1 
Hordaland Ingen lag deltar 
Agder  4 lag     1 
Nord-Norge Ingen lag deltar     
S og Fjordane Ingen lag deltar 
 
GUTTER 17 
Rapporterte lag i seriespill 2012/2013: Tildelte plasser: 
Oslo/Akersh. 14 lag     3 
Østfold  11 lag     3 
Midt-Norge 5 lag     1 
Innlandet Ingen lag deltar        
Rogaland 10 lag     3 
Hordaland Ingen lag deltar 
Vestf./Telem. Ingen lag deltar 
Nord-Norge Ingen lag deltar 
Agder  Ingen lag deltar 
 
GUTTER 19 
Rapporterte lag i seriespill 2012/2013: Tildelte plasser: 
Oslo/Akersh. 12 lag (inkl Østfold)   5     
Innlandet 4 lag     1 
Rogaland 5 lag     1    
Midt-Norge 3 lag     1 
Nord-Norge Ingen lag deltar 
Buskerud Ingen lag deltar    
Agder  Ingen lag deltar 
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Hordaland Ingen lag deltar 
Vestf./Telem. Ingen lag deltar 
 
JENTER 15 
Rapporterte lag i seriespill 2012/2013: Tildelte plasser: 
Oslo/Akersh. 9 lag (inkl Buskerud og Østfold)  6 
Midt-Norge Ingen lag deltar  
Innlandet Ingen lag deltar         
Hordaland Ingen lag deltar 
Rogaland 4 lag     2 
Agder  Ingen lag deltar 
Nord-Norge Ingen lag deltar 
Vestf./Telem. Ingen lag deltar 
 
 
JENTER 17-19 
Rapporterte lag i seriespill 2012/2013: 
Oslo/Akersh. 8 lag (inkl Østfold) 
Innlandet Ingen lag deltar         
Rogaland Ingen lag deltar 
Hordaland Ingen lag deltar 
Vestf./Telem. Ingen lag deltar 
Midt-Norge Ingen lag deltar  
Nord-Norge Ingen lag deltar 
Agder  Ingen lag deltar 
Hordaland Ingen lag deltar 
 
Da det i J17-19-serien med lag fra Oslo, Akershus og Østfold kun deltar lag fra seks klubber, 
vedtok seksjonsstyret at det gjennomføres en åpen påmelding til NM i klassen for Jenter 17-19. 
 
 
 

Orienteringssaker: 
 
VM A-menn 
Tove Johannessen orienterte om at A-landslaget for menn skal til Sverige helgen 23-25. november for den siste 
oppkjøringen mot VM med bl.a. treningskamp mot Sverige.  

 
IFF kongress 
Tove Johannessen orienterte om hun og Lars Gunnar Larsen stiller som Norges representanter under kongressen. 
Seksjonsstyret gikk igjennom sakspapirene til kongressen, og konkluderte med at de støttet de innkomne forslagene. 
Johannessen orienterte videre om at hun og generalsekretær Tomas Jonsson i forkant av kongressen vil gjennomføre 
IFF Association Audit (ref. styresak 16/13). 

 
Deltakelse for norske lag i E-cup 2013 
Tove Johannessen orienterte om at IFF har bekreftet at Norge, i tillegg til Sveiva som er kvalifisert for Champions Cup, 
får stille med et lag i Euro Floorball Cup for kvinner og ett lag i Euro Floorball Cup for menn. Ingen norske lag trenger 
å spille kvalifisering til EFC 2013. 

 
Johannessen informerte videre om at det etter regelverket blir det best plasserte laget i eliteserien for kvinner, 
når man ser bort fra Sveiva, som blir Norges representant i EFC på kvinnesiden. 
 
NM for G15 
Tove Johannessen informerte om at Åsenhallen, som var tiltenkt som arrangørhall for NM-puljespill G15, skal 
rehabiliteres fra 1.april. Sola IBK, som er tildelt arrangementet, arbeider med å finne alternative haller. 
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Arbeidssaker: 
 
Strategiplan 
Styret gikk gjennom status på delmålene i strategiplanen, og alle tar ansvar for å jobbe videre med den frem mot neste 
styremøte. 
 
Landslagskomité 
Saken ble utsatt til neste styremøte. 
 
Seeding av lag inn i NM-sluttspill 
Styret ønsket å se nærmere på å lage en mal for seeding og trekking av lag inn i NM-sluttspill. Det ble bestemt at 
Ole P. Rogne i dialog med administrasjonen utarbeider et forslag for en slik mal som legges frem for 
seksjonsstyret for vedtak. 
 
Ny ordning for NM menn 
Seksjonsårsmøte 2012 behandlet et forslag om ny ordning for gjennomføring av NM for menn fra og med 
sesongen 2013/2014. Forslaget ble oversendt seksjonsstyret for bearbeiding og konsekvensanalyse. 
Seksjonsstyret diskuterte saken, og ber administrasjonen om å utrede konsekvensene av forslaget.  
   
Ny ordning for NM for kvinner 
Seksjonsårsmøte 2012 behandlet et forslag om ny ordning for gjennomføring av NM for kvinner fra og med sesongen 
2014/2015. Forslaget ble oversendt seksjonsstyret for bearbeiding og konsekvensanalyse. Seksjonsstyret diskuterte 
saken, og ber administrasjonen om å utrede konsekvensene av forslaget.  
   
Administrasjon av 1.divisjon østland menn 
Seksjonsårsmøte 2012 vedtok at det til seksjonsårsmøtet 2013 skal utredes utfordringer og legges frem forslag til 
løsninger for å overføre 1. divisjon øst til kretsnivå. Bakgrunnen for forslaget var at det oppleves som uheldig at 
1. divisjon øst politisk ligger under seksjonen mens de andre 1.divisjonene er lokalt styrt.  
 
Seksjonsstyret bestemte at det nedsettes et utvalg som ser nærmere på saken. Tove Johannessen blir 
seksjonsstyrets representant i utvalget. 
 
Hvilken form bør støtten fra NBF til kretsene ha i fremtiden? 
På seksjonsårsmøte 2012 kom det forslag fra kretsene om at en større andel av lisensinntektene skulle fordeles 
til kretsene. Kretsene mottar i dag et vesentlig bidrag til sin drift fra NBF, men får ikke en fast del av 
lisensinntektene. Det ble bestemt at Seksjonsstyret i samarbeid med kretsene og administrasjonen, skulle se 
nærmere på hvilken form støtten til kretsene bør ha i fremtiden. 
 
Seksjonsstyret bestemte at seksjonsstyrets leder sammen med generalsekretær og kretskoordinator ser nærmere 
på forslaget og dagens tilskudd til kretsene som en første oppfølging av årsmøtevedtaket.    
 

 
Diverse: 
 
Draktfarger i Eliteserien 
Det tas opp på neste styremøte hvordan man løser draktfarger i tilfeller der bortelag stiller i samme farge som 
hjemmelaget (sort/hvitt). Problemstillingen er relevant på elitenivå, der man ikke ønsker at overtrekksvest skal 
være en del av kampbildet ved f.eks tv-overføringer. 
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