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Til Stede:  Tove Johannessen (leder), Lars Gunnar Larsen (nestleder) 
  Monica Bakke (1.styrem.), Arild W. Vike (2.styrem.) 
  Kristine Ræder (2.varam.), Ole Petter Rogne (3.varam.). 
Videokonferanse: Lisbet Norstrøm (3.styrem.) 
 
Adm:  Frank Nordseth,  
  Tomas Jonsson (på deler av møtet), Jostein Sjaatil (på deler av møtet), 
  Terje Larsen (på deler av møtet) 
 
 
Vedtakssaker: 
 
01/14 Oppnevning av et arbeidsutvalg (AU) i seksjonsstyret 
Vedtak: Tove Johannessen og Lars Gunnar Larsen danner et arbeidsutvalg i seksjonsstyret som behandler 
hastesaker mellom de ordinære seksjonsstyremøtene. Frank Nordseth er sekretær. 
Hvis et av utvalgets medlemmer erklæres inhabil i en sak, erstattes denne av et av de andre 
seksjonsstyremedlemmene. 
 
 
02/14 NM for kvinner 2014 
Med bakgrunn i at eliteserien for kvinner 2013/2014 kun gjennomføres med syv lag, diskuterte styret med 
bakgrunn i kampreglementets § 22 og tidligere praksis, hvordan NM-sluttspillet for kvinner i 2014 skulle 
gjennomføres. 
 
Vedtak:  
Alle syv (7) lagene 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. 
De kvalifiserte lagene deles inn i 2 puljer ved at: 
Nr.1 og nr.2 fra Eliteserien plasseres i hver sin pulje. 
Lag nr.3 og lag nr.4 i eliteserien trekkes til hver sin pulje. 
Lag nr.5 og lag nr.6 i eliteserien trekkes til hver sin pulje. 
Øvrige lag trekkes til hver sin pulje. 
Det spilles en enkel serie over en helg for hver av de to puljene.  
De to (2) beste lagene i hver pulje kvalifiserer seg til NM-semifinaler, der vinneren av den ene puljen møter nr.2 i den 
andre puljen. Semifinalene spilles best av fem kamper etter reglene i kampreglementet. Vinnerne av de to puljene i det 
innledende spillet har hjemmebanefordel i semifinalene. Finalen spilles som en kamp på nøytral bane etter reglene i 
kampreglementet. Laget med best rangering fra det innledende spillet er hjemmelag i finalen. Hvis det er to lag med lik 
rangering (1-1 eller 2-2) som skal spille NM-finalen, bestemmer rangering etter eliteserien hvem som er hjemmelag. 
 
 
03/14 Eliteserien for kvinner 
Seksjonsstyret diskuterte eliteserien for kvinner med bakgrunn i at det de siste sesongene har vært stor 
uforutsigbarhet i forhold til nedrykk og opprykk i serien. Klubbene har gjennom flere møter med Seksjonsstyret 
de siste sesongene ytret ønske om at man på best mulig måte prøver å legge forholdene til rette for at det skal bli 
en bedre forutsigbarhet i forhold til serien. Med bakgrunn i dette vedtok Seksjonsstyret følgende for Eliteserien 
kvinner 2014/2015. 
 
Vedtak:  
Eliteserien for kvinner 2014/2015 skal, hvis mulig, bestå av 8 lag som spiller dobbel serie. 
Ingen lag rykker direkte ned fra Eliteserien 2013/2014. Lag nr.7 i eliteserien 2013/2014 deltar i kvalifisering til 
Eliteserien 2014/2015.  
 
Kvalifisering til eliteserien kvinner 2014/2015: 
Vinneren av 1.div øst 2013/2014, vinneren av 1.div midt 2013/2014, vinneren av 1.div nord 2013/2014, samt 
lag nr.7 i Eliteserien 2013/2014 spiller om to ledige plasser i Eliteserien 2014/2015. Kun lag som ble nr.2 i sin 
1.divisjonsavdeling kan få avdelingsvinnerens plass. 2.lag kan ikke delta i kvalifisering. 
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Hvis det etter kvalifiseringsbestemmelsene over ikke er mulig å fylle opp eliteserien med åtte (8) lag, vedtar 
Seksjonsstyret om plassene skal fylles, hvilke lag som evt. tilbys plass i Eliteserien 2014/2015, og hvordan en 
kvalifisering eventuelt skal spilles. 
Det forutsettes at de lagene som deltar i eliteserien 2014/2015 har fått innvilget elitelisens. 
 
 
04/14 Haugerud IF og elitelisens 
Haugerud IF Innebandy sendte inn mangelfull søknad om Elitelisens den 08.04.2013.  
NBF purret manglende dokumenter den 28.04.2013. 
Haugerud IF Innebandy ettersendte dokumenter den 01.06.2013 og 04.06.2013. 
 
På grunnlag av de opplysninger som foreligger i saken har Seksjonsstyret funnet at Haugerud IF Innebandy, har 
brutt reglene for søknad om Elitelisens ved å innlevere mangelfull søknad etter tidsfristen. 
 
Seksjonsstyret mener at handlingen er sanksjonerbar i henhold til Sanksjons- og protestreglement § 2-2 bokstav 
n) og Elitelisensreglementet punkt 6.2. 
Sanksjonsutmålingen er foretatt på grunnlag av Elitelisensreglementet punkt 6.2, der det fremgår at slike 
handlinger sanksjoneres med bøter. 
 
Vedtak:  
Haugerud IF Innebandy ilegges en bot på kr. 5.000,- for å ha levert mangelfull søknad om Elitelisens etter 
fristen. 
Sanksjonen er i henhold til tidligere domsavgjørelser i tilsvarende saker.  
 
 
05/14 Konstituering av komiteer og utvalg 
 
Vedtak:  
Dommerkomiteen i innebandyseksjonen ble konstituert med følgende medlemmer: 
Ole Petter Rogne (leder), Bjørnar Torvet, Jan Hagen, Per Harald Bai Stabell og Ingrid Gigstad. 
Seksjonsstyret vedtok videre mandat for dommerkomiteen for sesongen 2013/2014. (Se vedlegg 1 til protokoll 
1-13/14) 
 
Elitelisensutvalget i innebandyseksjonen ble nedsatt med følgende medlemmer: 
Lisbet Norstrøm (leder), Dag Eivind Rognlien og Jon Erik Eriksen. 
 
 
06/14 IFF søker etter VM-arrangører 
 
Vedtak:  
Seksjonsstyret ønsker ikke å søke om å arrangere noen av de utlyste IFF- arrangementene. 
 
 
07/13 Oppfølging av lisenser 
Seksjonsstyret diskuterte gjennomføring av lisenskontroll i hallene. 
 
Vedtak: Seksjonsstyret ønsker å videreføre den ekstra lisenskontrollen fra forrige sesong, og det vil bli 
gjennomført kontroller på sesongens første serierunder for elite menn, elite kvinner og 1.div øst for menn. 
Klubbene kontaktes i forkant av kontrollen og det varsles på web at det vil bli gjennomført kontroller. Det 
avtales på neste styremøte hvem som kontrollerer hvilke kamper. 
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Orienteringssaker: 
 
Forbundsstyret 
Tove Johannessen orienterte om at neste møte i Forbundsstyret er onsdag 28.august 2013. 
 
Landslag 
Tove Johannessen orienterte om at man er enige om en to års kontrakt med Pål Syversen som landslagssjef for 
U19-menn. 
 
Ny samarbeidspartner 
Generalsekretær Tomas Jonsson orienterte om at det er fremforhandlet en avtale med en ny utstyrsleverandør. 
Avtalen vil bli signert straks forholdet til tidligere leverandør er avklart. 
 
Landslagsturnering 13-15.september 
Administrasjonen orienterte om at alt er i rute i forhold til arrangementet i Stovnerhallen. 
Det er et godt samarbeid mellom administrasjonen og arrangørklubbene Sveiva og Gjelleråsen. 
 
Seminarer helgen 6.-8.september 
Jostein Sjaatil orienterte om seminaret ”Best på samspill” 6.-7.september og regionaliseringsseminaret 7.-
8.september på Thon hotell Triaden i Lørenskog.  
 

 
Arbeidssaker: 
 
Møteplan for seksjonsstyret sesongen 2013/2014 
Det var enighet om at Tove Johannessen lager et utkast til møteplan for seksjonsstyret med bakgrunn i 
Forbundsstyrets møteplan. Planen behandles på neste styremøte. 
Neste styremøte ble bestemt til onsdag 18.september kl.1800 på Ullevål stadion. 
 
Tildeling av NM-finaler 2014 
Det er to søkere om å få arrangere NM-finalene 2014; Bærums Verk og Sagene/Sveiva i samarbeid. 
Seksjonsstyret gikk igjennom de to søknadene men ønsket ytterligere informasjon før det blir gjort et vedtak. 
Det ble bestemt at administrasjonen innhenter timepris for halleie i henholdsvis Rykkinnhallen og 
Ekeberghallen. 
Det ble videre bestemt at det avholdes møter med søkerklubbene for å finne ut hva slags avtale og rammer 
søkerne ser for seg. 
 
Samling i forbindelse med landslagsturnering 13.-15.september 
I forbindelse med landslagsturneringen i Stovnerhallen ønsker seksjonsstyret å samle aktuelle kandidater til 
landslagskomiteen til et innledende møte. Lars Gunnar Larsen følger opp saken. 
 
Utarbeide Elitelisens for sesongen 14/15 
Det ble bestemt at Elitelisensutvalget starter det innledende arbeidet med å utarbeide elitelisensreglement for 
sesongen 14/15. Elitelisensreglementet skal sendes ut på høring til klubbene og vedtas av seksjonsstyret før 
nyttår. 
 
 Neste styremøte: Onsdag 18.september kl.1800 på Ullevål stadion. 
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