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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.). 
 
Adm:  Frank Nordseth 
 
 
 

Vedtakssaker: 
 
 
42/13 Godkjenning av protokoll nr.6 - 2012/2013 
Vedtak: Godkjent 
 
 
43/13 NBF-TV 
Forbundsstyret fikk i siste møte innspill fra innebandyseksjonen på hvordan vi ser på den organisatoriske 
tilknytningen til NBF-TV, jfr. forrige styremøte i seksjonsstyret. Forbundsstyret ser ikke behovet for NBF-TV 
som et produkt på forbundsnivå, og NBF-TV har derfor ikke den forankringen i forbundet som seksjonsstyret la 
til grunn i sin gjennomgang i forrige møte.  
 
Vedtak: Seksjonsstyret beklager at forbundsstyret oppfatter NBF-TV som et innebandyprosjekt primært knyttet 
til streaming av innebandyfinalene. Innebandyseksjonen ser på NBF-TV som et viktig produkt under aktivitet og 
utvikling både av spillere, trenere, dommere og klubber, og vil bygge videre på det arbeidet som allerede er 
nedlagt i prosjektet.  
 
 
44/13 NM-finaler 2013/14 
Påsken 2014 faller på den helgen det vanligvis arrangeres NM-finaler, og seksjonsstyret diskuterte plassering av 
NM-finalene 2014. 
 
Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å plassere NM-finalene 2014 slik at det passer inn i terminlista. 
 
 
45/13 Eliteseriekvalifisering for menn 
Seksjonsstyret har mottatt søknad fra Lye IL og Nor92/Bækkelaget om å være teknisk arrangør for 
arrangementet. Søknaden fra Nor92/Bækkelaget innebærer at den av lagene som blir vinner av 1. divisjon øst 
menn tar arrangementet. Elitekval arrangeres samme helg som Bækkelaget er arrangør for NM-puljespill G17, 
og Bækkelaget hadde informert om at det ville være aktuelt å søke om å flytte arrangementet til en annen helg 
om de skulle være arrangør.  
 
Vedtak: Lye IL tildeles å være teknisk arrangør for Eliteseriekvalifiseringen for menn 2012/13. Reisefordeling 
for deltakerlagene følger tidligere praksis. 
 
 
46/13 Landslagsledelse 

 
Det er registrert flere gode søkere til de utlyste stillingene i landslagsledelsen, og det er nå gjennomført intervju 
med 4 av kandidatene til landslagssjef for U 19 Kvinner.  
 
Vedtak: Seksjonsstyret ga AU fullmakt til å ansette landslagssjef for U19-kvinner og alle andre nødvendige 
funksjoner for landslagene. 
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47/13 Søknad om å fratre seksjonsstyret - Lars Gunnar Larsen 
Lars Gunnar Larsen har orientert seksjonsstyret om at han ønsker å fratre seksjonsstyret for en periode pga en 
interessekonflikt som oppleves i forhold til funksjoner og verv i forbundet. Han vil derfor prioritere å ivareta 
rollen som leder av Nor 92 inntil videre. 
 
Vedtak: Seksjonsstyret er valgt av seksjonens årsmøte, og styret kan ikke se at de har fullmakt til å innvilge 
permisjoner fra vervet. Seksjonsstyret tar derfor søknaden til etterretning, og vil som vanlig benytte 
varamedlemmer i forhold til styrets arbeid. AU ivaretas av leder og en av de andre styremedlemmene i henhold 
til tidligere vedtak.  

 
 
Orienteringssaker: 
 
Fremtidig organisering av kretser/regioner 
Tove Johannessen orienterte om at kretskontakt Gunnar Olsen har tatt initiativ til å se nærmere på hvordan 
forbundets kretser og regioner organiseres. Det avholdes for tiden møter med kretser/regioner for å finne de 
beste løsningene på krets- og regioninndelingen basert på færre kretser/regioner med . 
 
Møte om U19-landslag på jentesiden 
Tove Johannessen orienterte om at det har vært avholdt et møte med alle klubber med jentelag som deltar i 
seriespill i aldersklassene J-15 og/eller J17-19. På møtet ble det diskutert samarbeid opp med U19-landslag, og 
rekruttering av jenter til innebandy generelt. Møtet ble gjennomført med bra oppmøte (25 personer) fra både 
klubber, seksjonsstyre og administrasjon. 
 
 
Møte med dommerkomiteen 
Tove Johannessen orienterte om at hun har hatt møte med leder og økonomiansvarlig i dommerkomitéen, og 
også vært tilstede på et av dommerkomitéens møter. Det jobbes godt og strukturert i komitéen, og det er 
utarbeidet gode rutiner og retningslinjer med en ny årsplan for aktiviteten. Dommerkomitéen orienterte også om 
endringer som er gjort i forbindelse med økonomistyringen som gjør at de ikke vil få overskridelser denne 
sesongen slik det var forespeilet i gjennomgangen fra administrasjonen i forrige seksjonsstyremøte.   
 
 

Arbeidssaker: 
 
 
Strategiplan 
Seksjonsstyret arbeidet videre med strategiplanen. 
 
 
Eliteserien for kvinner 2013/14 
Seksjonsstyret diskuterte med bakgrunn i at det har kommet forespørsler om hvordan eliteserien for kvinner skal 
arrangeres sesongen 2013/14. 
Det ble bestemt at det innkalles til et møte 11.mars med aktuelle klubber i eliteserie og 1.divisjon, der det 
inviteres til en diskusjon rundt temaet. Utgangspunkt for diskusjonen vil være hva som skal skje videre med 
eliteserien for kvinner generelt, og hvordan man skal gjennomføre eliteserien for kvinner kommende sesong. 
Seksjonsstyret vil etter diskusjonen med klubbene, på neste styremøte, ta en beslutning om hvor mange lag som 
skal delta i eliteserien for kvinner 2013/2014, og hvordan serien skal gjennomføres. 
Det vil også bli vurdert om det skal fremmes forslag til seksjonsårsmøtet om endringer rundt regelverket for 
serien. 
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Utdeling av premier 
Tove Johannessen orienterte om at det skal deles ut pokaler og medaljer til lagene i forbundsseriene. Det er 
utarbeidet en liste over utdelingene, og listen ajourføres etter hvert som plasseringene blir klare. 
Styremedlemmene melder inn hvilke kamper de har anledning til å delta på, Listen legges i Dropbox, og 
ajourføres etter hvert som ting blir avklart. 
  
 
Kretsting 
Seksjonsstyret ønsker også i år å delta på kretstingene. Det legges opp til at deltagelsen i kretstingene 
kombineres med et statusmøte med kretser/regioner for å ta opp aktuelle tema og bli bedre kjent med aktiviteten 
i den enkelte krets/region.  
 
Styremedlemmene i seksjonen melder inn til leder hvilke kretsting de har mulighet til å delta på, så ajourføres en 
oversikt i Dropbox etter hvert som det kommer avklaringer. 
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