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Seksjonsstyremøte  
14/1-2014 

 

  

 
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.). 
Videokonferanse: Kristine Ræder (2.varam.) 
Adm:  Frank Nordseth 
 
 
 
Vedtakssaker: 
 
31/14 Godkjenning av protokoll nr.6 – 2013/2014 
Vedtak: Godkjent 
 
 
32/14 Seksjonsårsmøtet 2014 
Seksjonsstyret gikk igjennom innhentede tilbud for årsmøtearrangement helgen 14-15.juni 2014. 
Vedtak: Seksjonsårsmøtet 2014 gjennomføres helgen 14-15.juni på Thon Hotell Triaden i Lørenskog. Det 
gjennomføres et møte med hotellet for å klargjøre detaljer rundt arrangementet før det signeres en avtale. 
Seksjonsstyret ønsker at lørdag 14.juni benyttes til en type seminar, mens årsmøteforhandlingene finner sted 
søndag 15.juni. Arild Vike fikk ansvaret med å starte planlegging for seminaret på lørdag. 
 
 
33/14 TV-sending av NM-finalene 
Seksjonsstyret diskuterte rundt det nye tilbudet til TV2 om produksjon av TV-sendinger fra idrett. 
Det har vært kontakt med TV2 som ønsker å produsere og sende NM-finalene for senior i innebandy på kanalen 
TV2 Sport. 
Vedtak: Seksjonsstyret ønsker at årets NM-finaler blir produsert og sendt på TV2 Sport. Produksjonen må ligge 
innenfor de budsjettrammer som er fastlagt av seksjonsårsmøtet. Administrasjonen ved generalsekretær går i 
dialog med TV2 med tanke om å få på plass en avtale om produksjon og sending. 
 
 
34/14 NM-sluttspill for G17 og G19 
Etter at kretsene har gitt tilbakemelding om de ønsker å benytte sine plasser i NM for aldersbestemte klasser, har 
Rogaland rapportert at de ikke ønsker å benytte sine to tildelte plasser i NM for G17. Midt-Norge og Rogaland 
har rapportert at de ikke ønsker å benytte sin ene plass hver i NM for G19. 
Vedtak: NM-sluttspillene for G17 og G19 gjennomføres med åtte lag. 
 
 

Orienteringssaker: 
 
Forbundsstyret 
Tove Johannessen orienterte om at det ikke har vært avholdt noe nytt forbundsstyremøte siden det siste møtet i 
seksjonen.   
 
Innebandyseksjonen mottok den 30. desember en e-post fra president og visepresident vedrørende 
innebandyseksjonens kontakt med administrasjonen, der det ble gitt føringer for kommunikasjon og arbeids- og 
ansvarsfordeling i organisasjonen. Notatet ga tilbakemelding på 4 punkter som innebandyseksjonen har tatt opp 
med president og visepresident i møter; utstyrsavtale, landslag, kommunikasjon og økonomirapportering. 
 
Det ble bl.a. presisert at økonomirapporteringen bevisst er lagt på et overordnet plan. Innebandyseksjonens 
ønske om innsikt i hvordan seksjonens midler disponeres blir ikke imøtekommet utover de hovedrammene som 
ligger i årsmøtets budsjettbehandling.  
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Utviklingsavdelingen 
Tove Johannessen minnet om utviklingsseminaret 16.januar. 
 
IFF 
Monica Bakke informerte om at IFF skal avholde et markedsmøte, og at hun vil delta. Bakke ønsker også å fa 
med seg President Erik Hansen på møtet. 
 
 

Arbeidssaker: 
 
Status for områdene i strategiplanen 
De forskjellige styremedlemmene gikk igjennom status for sine områder i strategiplanen. 
 
 
 
 
Neste styremøte: Tirsdag 11.februar kl.1730 på Ullevål stadion. 
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