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Til Stede:  Tove Johannessen (leder), Lars Gunnar Larsen (nestleder) 
  Arild W. Vike (2.styrem.), Lisbet Norstrøm (3.styrem.),  
  Arne Semb (1.varam.), Ole Petter Rogne (3.varam.). 
 
Adm:  Frank Nordseth, Lars Bunæs (på deler av møtet), 
  Marcus Nilsson (på deler av møtet) 
 
 
Vedtakssaker: 
 
12/14 Godkjenning av protokoll nr.2 – 2013/2014 
Vedtak: Godkjent 
 
 
13/14 Tildeling av arrangementer 
Seksjonsstyret gikk igjennom innkomne søknader, og tildelte følgende tekniske arrangører: 
 
NM-puljespill G17 (yngre junior menn) (29-30/3, 2014) 
Arrangøren må kunne tilby billig skoleovernatting, og 2 spilleflater lørdag, 1 spilleflate søndag. 
Vedtatt tildelt: Bækkelaget SK 
 
NM-puljespill J15 (jenter) (29-30/3, 2014) 
Arrangøren må kunne tilby billig skoleovernatting, og 1 spilleflate hele helgen. 
Vedtatt tildelt: Bøler IF innebandy 
 
NM-puljespill G19 (eldre junior menn) (5-6/4, 2014) 
Arrangøren må kunne tilby billig skoleovernatting, og 2 spilleflater lørdag, 1 spilleflate søndag. 
Vedtatt tildelt: SF Grei 
 
NM-puljespill J17-19 (junior kvinner) (5-6/4, 2014) 
Arrangøren må kunne tilby billig skoleovernatting, og 1 spilleflate hele helgen. 
Vedtatt tildelt: Tunet IBK 
 
NM-puljespill G15 (gutter) (5-6/4, 2014) 
Arrangøren må kunne tilby billig skoleovernatting, og 2 spilleflater lørdag, 1 spilleflate søndag. 
Vedtatt tildelt: SK Freidig innebandy 
Lars Gunnar Larsen erklærte seg inhabil under behandlingen av tildeling til NM-puljespill G15. 
 
 
14/14 Landslagstrener U19-menn 
Landslagssjef Pål Syversen har kommet med et ønske om å gi Bror Jan Thomas Westin tilbud om rollen som 
landslagstrener.  
Vedtak: Bror Jan Thomas Westin tilbys rollen som landslagstrener for U19-menn. Det forutsettes at Westin 
gjennomfører og får godkjent trener 2 i løpet av sesongen. 
 
 
15/14 Tildeling av NM-finaler 2014 
Vedtak: Sagene/Sveiva tildeles NM-finalene i 2014. Seksjonsstyret ser det som viktig å bygge kunnskap og 
erfaringer med den type arrangement i flere klubber. Sagene/Sveiva har levert en søknad med fokus på 
markedsføring og rammen rundt arrangementet, noe seksjonsstyret ser positivt på. 
 
Saken ble behandlet pr. e-post. Arild Vike (Sveiva) og Arne Semb (BVIF) erklærte seg inhabile i saken, og 
deltok ikke i behandlingen. 
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16/14 Overskudd i forbindelse med Salming Invitational 
Salming Invitational 13.-15.september genererte et samlet overskudd på kr.20.000,- 
Vedtak: Overskuddet fra turneringen fordeles mellom arrangørklubbene. 
Lisbet Norstrøm (Gjelleråsen) og Arild Vike (Sveiva) erklærte seg inhabile i forbindelse med behandlingen. 
 
 

Orienteringssaker: 
 
Forbundsstyret 
Tove Johannessen orienterte fra det siste møtet i forbundsstyret. Se eget referat fra Forbundsstyret. 
 
Utviklingsavdelingen 
Tove Johannessen orienterte om at hun får rapporter fra Utviklingsavdelingen, og at hun vil opprette en egen 
mappe i Dropbox der disse blir delt med resten av styret. 
 
IFF 
Tove Johannessen orienterte om at forbundsstyret har vedtatt at hun og generalsekretær Tomas Jonsson 
representer Norge under Associations Meeting 13.-14.desember i Ostrava, Tsjekkia.  
 
Lisenskontroller 
Seksjonsstyret diskuterte erfaringer med lisenskontrollene i forbindelse med første serierunde i forbundsseriene. 
Til neste styremøte legges det frem full status rundt lisenser. 
 
El-innebandy 
Det ble lagt fram et notat for styret med status for el-innebandy aktiviteten i Norge. 
 
EFC i Norge 
Tove Johannessen orienterte om at Slevik har tatt kontakt, og vurderer å søke om å få arrangere Euro Floorball 
Cup i 2014. Administrasjonen har startet å se på de krav som foreligger fra IFF. Det tas sikte på å gjennomføre 
et møte med Slevik, representanter fra seksjonsstyret og administrasjonen for å se nærmere på saken. 
 
Økonomi 
Lars Bunæs orienterte om økonomisk status. Det ble lagt fram et prosjektregnskap fram til og med september 
tilhørende et periodisert budsjett og årsmøtevedtatt budsjett. 
Seksjonsstyret hadde ingen kommentarer til det fremlagte regnskapet. 
 
Ungdomsutvalg i NBF 
Tove Johannessen orienterte om at forbundsstyret har laget et mandat for et ungdomsutvalg. Hun oppfordret 
seksjonsstyrerepresentantene om å starte og se etter mulige kandidater til utvalget. 
 
 

Arbeidssaker: 
 
”NBF-TV” 
Tove Johannessen orienterte om at Forbundsstyret har bestemt at NBF-TV ikke lenger kan hete NBF-TV. 
Saken tas opp senere, og det må tas en avgjørelse på hva som skal skje videre med ”streaming” av 
innebandykamper. 
 
Strategiplan 
Seksjonsstyret diskuterte veien videre med strategiplanen og det ble bestemt at Monica Bakke tar ansvar for den 
videre prosessen. 
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Anlegg – prioritert politisk område i Forbundsstyret 
Forbundsstyret har valgt anlegg som et av områdene som skal ha førsteprioritet når det gjelder politiske 
oppgaver. De tre seksjonene er bedt om å melde tilbake hvilke 3 anlegg den enkelte idrett er mest opptatt av å få 
realisert, ut fra distrikts- og andre hensyn. For at seksjonsstyret skal ha et grunnlag for å melde tilbake er det 
sendt en henvendelse til alle kretser/regioner pr. e-post for å få innspill. Forbundsstyret vil ha tilbakemelding før 
sitt arbeidsutvalgsmøte 11. november, og saken vil derfor bli styrebehandlet på e-post i begynnelsen 
av november. 
 
 
 
Neste styremøte: Mandag 18.november kl.1730 på Ullevål stadion. 
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