
Norges Bandyforbund 
Innebandyseksjonen Protokoll 8 Oslo, 28.03.14

C:\Word\Protokoll_1408-web.doc 

Seksjonsstyremøte  
11/2-2014 

 

  

 
Til Stede:  Tove Johannessen (leder), Lars Gunnar Larsen (nestleder), 
  Monica Bakke (1.styrem.), Arild W. Vike (2.styrem.), 
  Arne Semb (1.varam.), Ole Petter Rogne (3.varam.). 
Adm:  Frank Nordseth 
 
 
 
 
Vedtakssaker: 
 
35/14 Godkjenning av protokoll nr.7 – 2013/2014 
Vedtak: Godkjent 
 
 
36/14 Endringsforslag til kampreglementets § 20 
Kampreglementets § 20 har vist seg å være begrensende hvis Norge skulle få tildelt mer enn en plass i en klasse 
i Europacupene. Regelteksten foreslås derfor endret, slik at denne gir større fleksibilitet for administrerende 
myndighet. 
Vedtak: Følgende endringsforslag til § 20 i kampreglementet legges frem for seksjonsårsmøtet i juni, alternativt 
innkalles det til et ekstraordinært seksjonsårsmøte ved behov inneværende sesong: 
 
§ 20. Forbundsseriene (Eliteserie og 1. divisjon). 
Punkt 1. Myndighet og Europacup. 
Norges Bandyforbund eller den seksjonsstyret bemyndiger, administrerer forbundsseriene. 
Vinneren av eliteserien for kvinner og for menn er kvalifisert til Euro Floorball Cup (Europacup). 
Dersom Norge i en klasse tildeles ytterligere en plass, bestemmer administrerende myndighet hvem som tildeles 
denne plassen. , vil laget som endte som nummer 2 i Eliteserien få denne plassen. 
 

 
37/14 Tildeling av arrangementer 
Etter at SF Grei har måttet si fra seg arrangementet for NM-puljespill for G19 pga. stevnekollisjon i 
Appalløkkahallen 5.-6.april, har administrasjonen i samarbeid med AU funnet ny arrangør. 
Det har også blitt gjort en avklaring på arrangør for NM-puljespill for kvinner 14-16.mars, der det ikke var 
søknader om å få arrangere. 
Vedtak gjort i AU: 
Greåker IBK tildeles NM-puljespill for G19. Tunet IBK og Bøler IF tildeles en pulje hver i NM-puljespill for 
kvinner. 
 
 

Orienteringssaker: 
 
Forbundsstyret 
Tove Johannessen orienterte fra det siste møtet i forbundsstyret. Se egen protokoll fra møtet.  
 
Dommerkomiteen 
Ole Petter Rogne orienterte fra dommerkomiteen. Det er bl.a innkalt til møte med dommerkontaktene i kretsene søndag 
23.mars. Se for øvrig eget referat fra dommerkomiteen. 
 
IFF 
Monica Bakke informerte fra det siste møtet til IFF central board som ble avholdt i Madrid. Hun la spesielt vekt 
på at prosjektet ”Each one – teach one” nå rulles i gang. Alle land vil bli involvert. Se for øvrig eget referat fra 
styremøtet i IFF. 
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El-innebandy 
Arne Semb informerte om at det er utviklet et grunnkurs for dommere i el-innebandy. Det første kurset ble 
avholdt 25.januar. 
 
Utviklingsavdelingen 
Tove Johannessen informerte om seminaret med utviklingsavdelingen som ble avholdt 16.januar på 
Toppidrettssenteret. 
Johannessen og Semb representerte seksjonsstyret i innebandy. I tillegg var seksjonen representert med 
landslagssjefene for U19 og med en representant fra Sportslig utvalg. 

 
TV2-avtale for sending av NM-finalene for senior 
Man er nå inne i sluttforhandlinger med TV2 om å produsere og sende årets NM-finaler for senior søndag 13.april på 
TV2 Sportskanalen. 
 
Landslag 
A-landslaget for menn spilte 28.januar – 1.februar kvalifisering til VM 2014 i Valmiera i Latvia. 
Norge gikk ubeseiret gjennom turneringen og er dermed kvalifisert for VM i 2014 som arrangeres i desember i 
Göteborg. 
U19-landslaget for kvinner spilte 31.januar – 2.februar Polish Open i Zbaszyn, Rakoniewice og Babimost. 
Norge ble nr.4 i turneringen med to seire, en uavgjort og to tap. 
 
Sportslig utvalg 
Sportslig utvalg har informert om at de holder på å utarbeide spørsmål til eliteklubbene for å få en bedre oversikt 
over dagens status, og hvordan klubbene ser på framtida. 
Det er også opprettet god kontakt med U19-landslagene, og man skal innhente en status fra A-menn etter VM-
kvalifiseringen. 
Utvalget ønsker også å se på hvorfor ikke NBF får midler via post 4, og om det i framtiden kan være mulig å få 
noen av disse midlene som er øremerket toppidrett. 
 
 
Arbeidssaker: 
 
Seksjonsårsmøtet 2014 
Monica Bakke og Frank Nordseth har hatt et møte med Thon Hotell Triaden, og det er underskrevet en avtale 
med reservasjon av 50 rom og møtelokaler helgen 14-15.juni. I avtalen er det fri avbestilling av hele 
arrangementet 15.april, og fri avbestilling av rom 15.mai. 
Innkalling til årsmøtet sendes ut to måneder før, og seksjonsstyret diskuterte hvordan man skal hente inn 
påmelding for overnatting og hvordan dette skal prises innenfor budsjettrammene. Monica Bakke og Frank 
Nordseth utarbeider et forslag. Arild Vike fikk i oppgave å fortsette med å legge program for lørdagen. 
Seksjonsstyret forutsetter at ubrukte midler for seksjonsårsmøtet i regnskapet for 2013/2014 overføres til 
2014/2015, da først årsmøtet gjennomføres i juni. 
 
Utdeling av pokaler og medaljer i forbundsseriene 
Seksjonsstyret diskuterte fordeling i forbindelse med utdeling av pokaler og medaljer i forbundsseriene. 
Det ble bestemt at dette skulle avklares nærmere på telefon når det var klarhet i hvem som skal ha hvilke 
medaljer og pokaler. Seksjonsstyret ønsket ikke å dele ut pokaler og medaljer før tidligst siste hjemmekamp for 
et lag som er blitt seriemestere. 
 
Streaming av de aldersbestemte NM-finalene 
Selv om årets NM-finaler for senior blir sendt på TV2 Sportskanalen, ønsker seksjonsstyret å få streamet de 
aldersbestemte NM-finalene til web. Det ble diskutert og bestemt at administrasjonen ser nærmere på muligheter 
og kostnader. 
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Landslag 
Seksjonsstyret diskuterte rundt evaluering av landslagene og landslagenes avsluttende årsrapporter. Det ble 
bestemt at administrasjonen utarbeider en felles standard mal for alle landslagene i forhold til evaluering og 
rapportering. 
 
Status for områdene i strategiplanen som skal være klare til seksjonsårsmøtet 
Seksjonsstyret gikk igjennom områdene. Det ble bestemt at Monica Bakke, sammen med administrasjonen, ser 
nærmere på utarbeidelse av lisenskrav for 1.divisjon. 
 
NM-finaler 
Seksjonsstyret diskuterte rundt VIP-invitasjoner i forbindelse med årets NM-finaler. Monica Bakke fikk i 
oppgave å ta et møte med administrasjonen,  lage et forslag til invitasjonsliste av VIP’er og gjennomføring av 
VIP håndtering i Ekeberghallen. 
Det ble også diskutert rundt profilering av El-innebandy i løpet av finalehelgen, og det var et sterkt ønske om at 
El-innebandy på en eller annen måte blir profilert i pausene på seniorfinalene søndag. Administrasjonen tar dette 
opp med arrangør. 
 
 
Neste styremøte: Tirsdag 11.mars kl.1730 på Ullevål stadion. 
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