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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, Eivind Tysdal (på deler av møtet), 
  Tomas Jonsson (på deler av møtet), 
 
 
 

Vedtakssaker: 
 
 
53/13 Godkjenning av protokoll nr.8 - 2012/2013 
Vedtak: Godkjent. 
 
 
54/13 Endring av aldersklasser 
Administrasjonen og regelkomiteen hadde utarbeidet et forslag til endringer av aldersklasser som vedtatt på sist 
styremøte. Seksjonsstyret diskuterte rundt hvordan endringsforslaget skal presenteres for klubber og kretser. 
 
Vedtak: Forslag til endring av aldersklasser sendes ut på høring til klubber og kretser med svarfrist 16.mai. Man 
ber også om en tilbakemelding på innføringstidspunkt av endringene. Det oppfordres videre til at kretsene får 
vedtatt på sine ting en fullmakt som gir krets- regionsstyrene mulighet til å endre aldersbestemmelsene i egen 
kretsserie hvis seksjonsårsmøtet vedtar at nye aldersbestemmelser skal gjelde allerede fra sesongen 13/14. 
 
 

Orienteringssaker: 
 
Forbundsstyret 
Tove Johannessen orienterte fra forbundsstyret. Se referat fra siste forbundsstyremøte. 
 
Status fra Utviklingsavdelingen 
Leder av utviklingsavdelingen, Eivind Tysdal, holdt en times presentasjon om utviklingsavdelingen og om hvordan de 
arbeider. Se dropbox for presentasjonen. 

 
Status elitelisens 
Lisbet Norstrøm orienterte. 
Jon Erik Eriksen blir med i lisensutvalget. Det er også samtaler med andre for å få med flere i utvalget. 
De fleste søknadene har nå kommet inn (4 for kvinner og 10 for menn), men et par klubber har fått utsettelse på 
deler av søknaden i avvente på klubbens årsmøte. Lisensutvalget følger forløpende opp de klubber hvor det 
mangler søknadsunderlag. 
 
Oppfølging av årsmøtesaker 
Tove Johannessen orienterte om at det nå er sendt ut informasjon til klubber og kretser med informasjon rundt 
sakene fra seriekomiteen som ble vedtatt på sist seksjonsårsmøte, jfr. e-postdialog med styret i forkant. 
 
Eliteserien for kvinner 13/14 
Tove Johannessen orienterte om at hun og Monica Bakke har hatt et møte med Holmlia for å avklare noen 
spørsmål klubben hadde i forbindelse med vedtak om antall lag i neste sesongs serie, og ha en generell dialog 
rundt jentesatsingen. Det legges opp til å gjennomføre tilsvarende møter med alle eliteklubbene på kvinnesiden. 
 
VM for U19 menn 
Tove Johannessen orienterte om at hun vil representere NBF i forbindelse med mesterskapet. 
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Arbeidssaker: 
 
 
NM-finaler 2013 
Monica Bakke og Arild Vike orienterte om status for NM-finalene. 
Det er bra kontroll, og Vike følger opp de sakene som fortsatt er uavklart. 
En ting som ble presisert var at man må få på plass tilfredsstillende internett- forbindelse for presse/media i 
forbindelse med finalene. Vike følger opp saken. 
 
Møter med kretsene i forbindelse med kretstingene 
Seksjonsstyret diskuterte de sakene som skal tas opp med kretsene og klubbene i forbindelse med kretstingene. 
Det ble bestemt at det opprettes en mappe i Dropbox hvor man legger bakgrunnsmateriale for de saker som skal 
tas opp. 

 
Seksjonsårsmøtet 2013 
Seksjonsstyret diskuterte rammene rundt seksjonsårsmøtet. 
Det ble bestemt at klubber og kretser inviteres til å møte seksjonsstyret fredag kveld fra kl.1800 og lørdag 
formiddag fra kl.0900. Selve årsmøtet starter kl.1200, og det bestilles rundstykker til møtedeltakerne. 
 
Strategiplaner 
Saken ble ikke behandlet. 
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