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Til Stede:  Tove Johannessen (leder), Lars Gunnar Larsen (nestleder) 
  Monica Bakke (1.styrem.), Arild W. Vike (2.styrem.), 
  Lisbet Norstrøm (3.styrem.),  Arne Semb (1.varam.), 
  Ole Petter Rogne (3.varam.). 
Valgkomiteen:  Helge Branting 
Adm:  Frank Nordseth 
 
 
 
Vedtakssaker: 
 
23/14 Godkjenning av protokoll nr.4 – 2013/2014 
Vedtak: Godkjent 
 
 
24/14 Regionaliseringsprosess 
Vedtak: Monica Bakke representerer innebandyseksjonen i gruppa som arbeider med regionaliseringsprosessen 
i forbundet. 
 
 
25/14 NM-puljespill for kvinner 
Vedtak: Bøler IF tildeles å være teknisk arrangør for NM-puljespill for kvinner. 
 
 
26/14 Tildeling av plasser i NM for aldersbestemte klasser 
Seksjonsstyret så på de innrapporterte tallene for antall lag i de forskjellige kretsene og gjorde en fordeling. 
(Innrapporterte tall for G19 Østfold ble endret til 6 lag, da dette i ettertid har blitt korrigert fra Østfold 
Bandykrets.) 
 
Vedtak:  
G15: Puljespillet gjennomføres med 10 lag. 
Oslo/Akershus: 4 lag 
Midt-Norge: 1 lag 
Østfold: 2 lag 
Rogaland: 1 lag 
Innlandet: 1 lag 
Nord-Norge: 1 lag 
 
G17: Puljespillet gjennomføres med 10 lag. 
Oslo/Akershus: 5 lag 
Østfold: 2 lag 
Midt-Norge: 1 lag 
Rogaland: 2 lag 
 
G19: Puljespillet gjennomføres med 10 lag. 
Oslo/Akershus: 5 lag 
Innlandet: 1 lag 
Rogaland: 1 lag 
Østfold: 2 lag 
Midt-Norge: 1 lag 
 
J15: Det gjennomføres et åpent NM med påmelding. 
 
J17-19: Det gjennomføres et åpent NM med påmelding. 
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27/14 Prioritering av anlegg 
Forbundsstyret har bestemt at alle seksjonene skal prioritere tre anlegg under utvikling som det skal rettes ekstra 
fokus mot. Seksjonsstyret har bedt sine kretser om å prioritere sine anlegg i utvikling. 
Seksjonsstyret behandlet saken på e-post og gjorde følgende vedtak om prioriterte anlegg for 
innebandyseksjonen. 
Vedtak:  
Horten: Planlagt, men ikke bevilget ennå. Innebandy bør bli en naturlig integrert del av aktiviteten i hallen 
Bodø: Planlagt, men ikke bevilget ennå.  
Nedre Eiker: Her startes det med helt blanke ark. Spennende prosjekt der Nor 92 har tanker om kulturbygg med 
idrettshall i tilknytning til et nytt forretningsområde.   
 
 

Orienteringssaker: 
 
Forbundsstyret 
Tove Johannessen orienterte fra det siste møtet i Forbundsstyret. (Se eget referat fra Forbundsstyret). 
Johannessen poengterte viktigheten av å delta på seminaret 16.januar.   
 
IFF 
Tove Johannessen orienterte om at hun og Tomas Jonsson vil representere Norge under Associations meeting i 
forbindelse med VM for kvinner. Monica Bakke vil også være til stede som representant for IFF. 
 
Strategiplan 
Seksjonsstyrerepresentantene orienterte kort om status for sine tildelte ansvarsområder i strategiplanen. Det ble 
bestemt at alle styremedlemmer lager en kort skriftlig rapport for sine områder innen utgangen av året. 
 
Lisenskontroller 
Administrasjonen orienterte om at det blir ført jevnlige lisenskontroller på kampskjemaer. Det er ikke funnet 
noen ulisensierte spillere så langt i sesongen i forbundsseriene. NBF utfører også lisenskontroller for Oslo og 
Akershus bandyregion. Der er det funnet enkelte tilfeller av manglende lisens. Disse håndteres via Sanksjons- og 
protestutvalget i NBF. 
 
Sportslig utvalg 
Tove Johannessen orienterte om at Geir Nordseth fra sportslig utvalg vil delta på det neste møtet i seksjonen 
17.desember. 
 
Challenge Cup 
Arne Semb orienterte om Challenge Cup som ble arrangert i Råholthallen 16-17.november. Det deltok 17 lag fra 
12 klubber som var inndelt i to puljer. Den ene puljen ble arrangert etter barneidrettsbestemmelsene da det 
deltok enkelte utøvere på lagene under 12 år. Det har vært diskusjoner i el-innebandymiljøet rundt dette, da el-
innebandy ikke har egne aldersbestemte lag og aldersmiksen er stor for å kunne stille lag i enkelte klubber. 
Dersom de spillerne som er eldre enn 12 år må spille i en gruppe som omfattes av barneidrettsbestemmelsene 
pga at en spiller på laget er under 12 år, oppfattes det som en ekskludering i stedet for inkludering. 
Det ble bestemt at Arne Semb skulle følge opp saken videre og kontakte Kim Jørstad i NBF rundt lovverket i 
forbindelse med dette. 

 
 
 
Neste styremøte: Tirsdag 17.desember kl.1700 på Ullevål stadion. 
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