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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, Terje Larsen (på deler av møtet), 
  Kim A.H. Jørstad (på deler av møtet), 
  Espen Johansen (på deler av møtet) 
 
 
 

Vedtakssaker: 
 
 
48/13 Godkjenning av protokoll nr.7 - 2012/2013 
Vedtak: Godkjent, med tillegg i sak 43/13: ”NBF-tv opprettes som et prosjekt under innebandyseksjonen.” 
 
 
49/13 Rekkefølgen på NM-finalene 2013 
Seksjonsstyret diskuterte mulige rekkefølger på NM-finalene, men konkluderte med at dette ligger under 
administrasjonens kompetanse. 
 
Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å avgjøre rekkefølgen på NM-finalene, og evt. gjøre naturlige 
justeringer i forhold til kvalifiserte lag i de forskjellige klassene. 
 
 
50/13 Eliteserien for kvinner 
Seksjonsstyret og deler av administrasjonen diskuterte lenge hva som er den beste løsningen for gjennomføring 
av kvinnenes eliteserie 2013/14. Det ble uttrykt bekymring for om det i det hele tatt ville bli mulig å samle nok 
lag til serien hvis BMIL måtte rykke ned. Det ble også diskutert flere av innspillene som kom opp under møtet 
med eliteserieklubbene for kvinner mandag 11.mars. 
 
Vedtak: Bygdø Monolitten tilbys å beholde plassen i neste sesongs eliteserie for kvinner. 
Nr.1 Koll IL og Nr.2 Sagene IF i 1.divisjon østland for kvinner tilbys også plass i serien. 
BMIL, Koll og Sagene gis en frist til 19.april for å bekrefte om de ønsker plassen i serien. 
Hvis det blir en serie med 6-lag, spilles det firedobbel serie. Ved 8-lagsserie spilles trippel serie (ved 7-lagsserie 
avgjøres det på et senere tidspunkt hvor mange runder serien spilles). 
Seksjonsstyret vedtok videre at det skal fremmes for seksjonsårsmøtet forslag til kutt i avgiftene for eliteserien 
for kvinner for å imøtekomme klubbenes ønske om å holde kostnader nede. 
Styret ønsker å kutte e-cupavgift og NM-avgift. Redusere reisekasse for dommere og redusere serieavgiften. 
Totalt ser styret for seg at det kan bli en reduksjon på rundt 20 % for deltakeravgiften i serien. 
 
 
51/13 Endring av aldersklasser 
Slik styret har oppfattet det, er det et stort ønske blant klubbene om at det gjøres endringer i inndelingen av 
aldersklasser. Med bakgrunn i dette diskuterte styret saken, og ønsker å utarbeide et forslag som diskuteres med 
kretsene med tanke om å fremmes for seksjonsårsmøtet. 
 
Vedtak: Administrasjonen og regelkomiteen utarbeider et forslag om å endre aldersklassene (NM-klasser) til 
G/J16 og G/J18. 
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52/13 Oppfølging av årsmøtesaker 
Administrasjonen har laget et arbeidsnotat med spørsmål rundt uklarheter i vedtakene gjort på sist 
seksjonsårsmøte rundt innføring av nye systemer for gjennomføring av serie og NM. 
Seksjonsstyret diskuterte saken, og så det som umulig å kunne innarbeide vedtakene fra seksjonsårsmøtet uten at 
årsmøtet gir avklaringer på flere sentrale områder. 
 
Vedtak: Administrasjonen sammenstiller spørsmålene rundt de sentrale uklarhetene og utarbeider et brev som 
sendes ut til klubbene som informasjon. 
 

 
 
 
Orienteringssaker: 
 
Forbundsstyret 
Tove Johannessen orienterte fra det siste møtet i forbundsstyret. Hun presiserte spesielt at forbundsstyret har 
bestemt at det helgen 6-7.september, på Randsvangen, skal holdes en samling med alle seksjonsstyrene, 
kretsene, forbundsstyret og deler av administrasjonen. Hun ba styremedlemmene notere seg datoen. Se for øvrig 
referat fra sist møte i forbundsstyret. 
 
1.div østland for menn 2013/2014 
Administrasjonen orienterte om at kun blir 10-11 lag som etter regelverket vil være kvalifisert for neste sesongs 
1.divisjon øst for menn. Regelverket gir ikke åpning for å tilby plass til lag som rykker ned fra årets serie, i motsetning 
til regelverket for eliteseriene. 

 
Fra møtet som ble avholdt om Eliteserien for kvinner 
Tove Johannessen orienterte.  
 
Status for ansettelse av landslagsledelser 
Tove Johannessen orienterte at Espen Eriksson er ansatt som ny landslagssjef for U19 kvinner. Det arbeides nå 
for å få på plass landslagstrenere for A-menn og U19-kvinner. 
 
Status elitelisens 
Lisbet Norstrøm orienterte om at mal for utfylling av elitelisens er sendt ut til klubbene. 
Seksjonsstyret diskuterte litt rundt at det var ønskelig å få inn flere personer i lisensutvalget, og noen navn kom 
opp som Norstrøm skulle kontakte. Det ble også bestemt at det opprettes en egen delt gruppe i dropbox hvor 
elitelisenssøknader legges. 
 
Status landslagskomité 
Tove Johannessen orienterte om at det har vært vanskelig å få med ei jente i komiteen. Flere er forespurt men 
takket nei. Hun mente at det uansett nå innkalles til et møte med de som har sagt at de ønsker å bidra i komiteen 
og at AU følger opp saken. 
 
IFF 
Monica Bakke orienterte fra styret i IFF. Der ble det bl.a tatt opp at landene må bli flinkere til å ta kontroll over 
sosiale medier, men dere er Norge allerede langt fremme. 
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Arbeidssaker: 
 
 
NM-finaler 2013 
Monica Bakke og Arild Vike orienterte om status for NM-finalene. 
Det arbeides bl.a med å benytte lys- og lydutstyr fra Nor92 i forbindelse med innmarsj i de aldersbestemte 
finalene. Det arbeides også med å få på plass mat til personer knyttet opp mot arrangementet fra NBF og NBF-
TV. 
 
Strategiplaner 
Saken ble ikke behandlet. 
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