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Seksjonsstyremøte  
17/12-2013 

 

  

 
Til Stede:  Tove Johannessen (leder), Arild W. Vike (2.styrem.), 
  Lisbet Norstrøm (3.styrem.),  Arne Semb (1.varam.), 
  Kristine Ræder (2.varam.), Ole Petter Rogne (3.varam.). 
Sportslig utv.:  Geir Nordseth 
Adm:  Frank Nordseth 
 
 
 
Vedtakssaker: 
 
28/14 Godkjenning av protokoll nr.5 – 2013/2014 
Vedtak: Godkjent 
 
 
29/14 Klubblisens 2014/2015 
Bygdø/Monolitten IL, SF Grei, Slevik IBK og Sveiva IB hadde levert høringsuttalelser til klubblisensreglementet. 
Seksjonsstyret behandlet høringsuttalelsene fra klubbene og tok så langt det lot seg gjøre hensyn til de innkomne 
uttalelsene. 
Vedtak: Nytt Klubblisensreglementet for 2014-2015 (se vedlegg 1) sendes ut til klubbene sammen med 
søknadsskjema for klubblisens 2014-2015 (se vedlegg 2). 
 
 
30/14 Slevik som mulig arrangør av EFC 2014 
Tove Johannessen orienterte om at Slevik IBK vurderer å ta på seg arrangementet for sluttspillet i Euro Floorball 
Cup. Det har vært avholdt flere møter med Slevik, og klubben har arbeidet hardt for å få økonomien i 
arrangementet på plass. 
Vedtak: Seksjonsstyret anbefaler Norges Bandyforbund å søke IFF om å arrangere EFC-sluttspillet hvis Slevik 
ønsker å arrangere. 
 
 
 

Orienteringssaker: 
 
Forbundsstyret 
Tove Johannessen orienterte om at det ikke har vært avholdt noe nytt forbundsstyremøte siden det siste møtet i 
seksjonen.   
 
Utviklingsavdelingen 
Tove Johannessen oppfordret alle styrerepresentantene om å delta på utviklingsseminaret 16.januar. 
 
IFF 
Tove Johannessen orienterte om at hun og Tomas Jonsson representerte Norge under Associations meeting i 
forbindelse med VM for kvinner. Der ble det bl.a redegjort for den ”Audit” IFF gjennomførte med sine 
medlemsnasjoner. Tanken videre fra IFF er at medlemsnasjonene skal hjelpe hverandre, og finne former for 
samarbeid som kan utvikle innebandyen videre. 
 
VM for kvinner 
Tove Johannessen orienterte om at Norge ble nr.6 i VM for kvinner. 
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Arbeidssaker: 
 
Sportslig utvalg 
Geir Nordseth fra sportslig utvalg deltok på styremøtet, og redegjorde for utvalgets tanker rundt hvordan ta tak i 
den sportslige utviklingen for idretten innebandy i Norge. Styret mente at dette var en god start, og ba utvalget 
fortsette arbeidet. 
 
 
Seksjonsårsmøtet 2014 
Det ble bestemt at seksjonsårsmøtet skal gjennomføres helgen 14-15.juni. I hvilken form årsmøtet skal 
gjennomføres diskuteres videre på neste styremøte. Jan Hagen forespørres om han har mulighet til å være 
dirigent for årsmøtet. 
 
 
Strategiplan 
Tove Johannessen minnet styremedlemmene om at statusrapport for delmålene i strategiplanen skal være klar til 
neste styremøte. Det sattes en frist til torsdag 9.januar for styremedlemmene til å sende inn rapport for sine 
områder. 
 

 
”NBF-TV” – Streaming av NM-finalene 
Tove Johannessen orienterte om at det er inngått en avtale mellom SFF og TV2. Norges Bandyforbund har i den 
forbindelse fått en god avtale for å få sendt sine NM-finaler på TV2 Sportskanalen. 
Saken tas opp på neste styremøte for videre diskusjon. 
 
 
Møteplan for seksjonsstyret 
Seksjonsstyret bestemte seg for følgende møteplan våren 2014: 
Tirsdag 14. januar, tirsdag 11. februar, tirsdag 11. mars, tirsdag 1. april og tirsdag 20. mai.  
 
 
 
Neste styremøte: Tirsdag 14.januar kl.1700 på Ullevål stadion. 
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