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Seksjonsstyremøte  
18/9-2013 

 

  

 
Til Stede:  Tove Johannessen (leder), Lars Gunnar Larsen (nestleder) 
  Monica Bakke (1.styrem.), Arild W. Vike (2.styrem.) 
  Lisbet Norstrøm (3.styrem.), Arne Sand (1.varam.) 
  Ole Petter Rogne (3.varam.). 
Videokonferanse: Kristine Ræder (2.varam.) 
 
Adm:  Frank Nordseth, Terje Larsen (på deler av møtet) 
 
 
Vedtakssaker: 
 
08/14 Godkjenning av protokoll nr.1 – 2013/2014 
Vedtak: Godkjent 
 
 
09/14 Regelkomité for El-innebandy 
Det har kommet ønsker fra El-innebandymiljøet om en å få opprettet regelkomité for El-innebandy. 
 
Vedtak: Det oppnevnes en regelkomité for El-innebandy som skal se på saker knyttet til forståelse av El-
innebandyens regelverk. Torunn Østli og Vidar Alberti oppnevnes til komitéen, med Marit Sørvig som sekretær. 
AU gis fullmakt til å oppnevne ytterligere to medlemmer om det kommer ønske om det. 
 
Seksjonsstyret ønsker videre at det i løpet av høsten gjennomføres et møte for å vurdere om det er annen 
tilrettelegging ,evt. formalisering som bør vurderes for denne aktiviteten.   
 
 
10/14 Tildeling av NM-finaler 
Administrasjonen orienterte om den siste dialogen med søkerne. Da det fortsatt er uavklart om Sagene/Sveiva 
ønsker å arrangere årets NM-finaler med bakgrunn i dyr halleie i Ekeberghallen, gjorde seksjonsstyret følgende 
vedtak: Sagene/Sveiva får frist ut neste uke til å avklare om de fortsatt ønsker å arrangere NM-finalene 2013. 
AU får fullmakt av styret til å tildele årets NM-finaler. 
 
 
11/14 Sportslig utvalg 
Etter et innledende møte med personer som har vært aktuelle for den planlagte Landslagskomitéen er det 
foreslått å erstatte denne med et Sportslig utvalg. Bakgrunnen for det er at det fort ble tydelig i den innledende 
diskusjonen at det er nødvendig å se på hele den sportlige aktiviteten. Landslagsaktiviteten er et område vi 
fremdeles ser nødvendigheten av å finne gode mål og rammer for. Den henger imidlertid tett sammen med 
aktivitet og prioriteringer på andre områder, og seksjonsstyret ser det som viktig å ivareta denne helheten.   
  
Vedtak: Det oppnevnes et Sportslig utvalg i Innebandyseksjonen. Utvalgets mandat er å ha fokus på utviklingen 
av det sportslige produktet norsk innebandy, der strategiplanens delmål innenfor området vil være utgangspunkt 
for arbeidet. Landslagsaktiviteten inngår i dette området, og utvalget erstatter derfor den tidligere vedtatte 
Landslagskomitéen. Geir Nordseth, Bjørn-Erik Thorp og Helge Branting oppnevnes til utvalget. Lars Gunnar 
Larsen er utvalgets kontakt mot seksjonsstyret. Det jobbes med ytterligere medlemmer, og AU gis fullmakt til å 
oppnevne disse.  
 
 

Orienteringssaker: 
 
Forbundsstyret 
Tove Johannessen orienterte fra det siste møtet i forbundsstyret. Se eget referat fra Forbundsstyret. 
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Salming Invitational 13-15.september 
Tove Johannessen orienterte om at det bare har vært positive tilbakemeldinger fra alle involverte. Seksjonsstyret 
beklager at ikke flere fra innebandymiljøet benyttet denne sjeldne anledningen til å oppleve verdens beste 
innebandy-nasjoner på nært hold. Det skal avholdes et evalueringsmøte med arrangørklubbene Sveiva og 
Gjelleråsen. 
 

 
Arbeidssaker: 
 
Møteplan for seksjonsstyret sesongen 2013/2014 
Seksjonsstyret ble enige om følgende møtedatoer: Onsdag 16.oktober, søndag 24.november og tirsdag 
17.desember. 
 
Lisenskontroll 
Seksjonsstyret fordelte seg imellom alle kampene i den første runden i eliteseriene for kvinner og menn. 
Styremedlemmene gjennomfører lisenskontroll før kampstart i hallene. 
 
 
Strategiplan 
Seksjonsstyret gikk igjennom punktene i strategiplanen og fordelte seg imellom ansvarsområder. 
 
Aktivitet: 
Få organiserte minirunder for G/J  i alle regioner for 6-11 år  Kristine Ræder 
Finne alternativ til ordinær serie for å rekruttere/ hindre frafall  Kristine Ræder 
Etablere system for talentutvikling fra 13 år Lars Gunnar Larsen (Sportslig utvalg) 
Øke fokus på jentesatsningen Lars Gunnar Larsen (Sportslig utvalg) 
Bedre organisering av landslagene Lars Gunnar Larsen (Sportslig utvalg) 
 
Arrangement: 
Gjennomføre opplæring av arrangementsansvarlige Arild Vike 
"Lisenskrav for 1. divisjon (en forenklet utgave av elitelisensen)" Lisbet Norstrøm 
 
Trenere, lagledelse, støtteapparat: 
Sørge for holdningsskapende arbeid inn i trenerløypa Monica Bakke 
Sette kompetansekrav til trenere på forbundsserienivå Lars Gunnar Larsen (Sportslig utvalg) 
 
Dommere: 
Utdanne flere og beholde dommere i alle kretser og regioner Ole P. Rogne (Dommerkomiteen) 
Utdanne flere dommerobservatører på krets- og forbundsnivå Ole P. Rogne (Dommerkomiteen) 
 
Anlegg: 
Få større innflytelse på det idrettspolitiske området Tove Johannessen 
Bedre sikkerheten i hallene Arild Vike 
Oppmerking for El-innebandy i alle haller (nytt punkt) Arne Semb 
 
Organisasjon og ledelse: 
Bidra til få gode kommunikasjonslinjer og 
samarbeidsformer i organisasjonen Tove Johannessen  
Få månedlig økonomirapportering til seksjonsstyret Tove Johannessen 
 
 
Neste styremøte: Onsdag 16.oktober kl.1730 på Ullevål stadion. 
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