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Til Stede:  Tove Johannessen (leder), Monica Bakke (1.styrem.), 
  Arild W. Vike (2.styrem.), Arne Semb (1.varam.), 
  Ole Petter Rogne (3.varam.). 
På videokonf.:  Lisbet Norstrøm (3.styrem.) 
Adm:  Frank Nordseth, Terje Larsen (på deler av møtet) 
 
 
 
Vedtakssaker: 
 
38/14 Godkjenning av protokoll nr.8 – 2013/2014 
Vedtak: Godkjent 
 
 
39/14 Seeding og trekning av lag til NM 
Seksjonsstyret vedtok i sak 36/13 en mal for seeding og trekning av lag inn i NM-puljespill. 
I ettertid har det vist seg behov for en presisering av punkt 4 under aldersbestemte klasser. 
Vedtak: Følgende tekst legges til punkt 4: Dersom det er mer enn ett lag som ble nummer 3 eller 4 i sin krets, 
og som er tildelt plass i NM gruppespill, trekkes de to lagene som ble nummer 3 i sin krets til hver sin pulje, før 
man trekker lagene som endte på 4 plass i sin krets til hver sin pulje. 
 
Mal for seeding og trekking av lag inn i NM-puljespill lyder da som følger: 
 
NM-puljespill for aldersbestemte klasser: 
1: Nr.1 lag fra kretser som er representert med flere enn ett lag trekkes først til to puljer. 
2: Nr.2 lag fra kretser som er representert med flere enn et lag plasseres i motsatt pulje som nr.1 laget fra 
samme krets. 
3: Nr.1 lag fra kretser som kun er representert med et lag trekkes til de to puljene. 
4: Nr.3 lag, nr.4 lag osv fra kretser som er representert med flere enn ett lag trekkes til slutt til de to puljene. 
Dersom det er mer enn ett lag som ble nummer 3 eller 4 i sin krets, og som er tildelt plass i NM gruppespill, 
trekkes de to lagene som ble nummer 3 i sin krets til hver sin pulje, før man trekker lagene som endte på 4 plass 
i sin krets til hver sin pulje. 
 
NM-puljespill for kvinner: 
1: Nr.1 og nr.2 fra Eliteserien plasseres i hver sin pulje. 
2: Lag nr.3 og lag nr.4 i eliteserien trekkes til hver sin pulje. 
3: Lag nr.5 og lag nr.6 i eliteserien trekkes til hver sin pulje, osv. 
4: Øvrige lag trekkes til hver sin pulje. 
 

 
40/14 Streaming av de aldersbestemte NM-finalene 
Administrasjonen har innhentet et tilbud fra Aventia som er samarbeidspartneren til Særforbundsalliansen. 
Tilbudet er på kr.12.000,- eks mva for streaming av de fem aldersbestemte NM-finalene med en to-kamera 
produksjon. Streamen vil bli publisert på sidene til Sportsmagasinet. 
Vedtak: Aventia streamer de aldersbestemte NM-finalene. 
 
 
41/14 Eliteserien for menn 14/15 
Tove Johannessen fratrådte behandling av denne saken som medlem av Fredrikstad IBK. 
 
Eliteserien for menn bør, i henhold til Innebandyseksjonens kampreglement, bestå av 12 lag. 
I likhet med flere tidligere sesonger er det heller ikke i år grunnlag for å gjennomføre kvalifiseringsspill etter 
bestemmelsene i § 20 pkt 3 i kampreglementet tilstede, da det bare er 1. divisjonene for øst og nord som ikke har 
takket nei til å spille kvalifisering. Disse er nå tilbudt direkte plass i eliteserien, og så langt har Nor 92 takket ja. 
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Det har lenge vært fokus på de sportslige utfordringene i organisasjonen, der det både på dame- og herresiden og 
på krets- og forbundsnivå blir stadig vanskeligere å fylle opp seriene i henhold til dagens kampreglement. Når 
seriene øverst fylles opp skaper det ofte nye utfordringer for seriene under. 
 
Seksjonsstyret oppnevnte et Sportslig utvalg tidligere denne sesongen, som i samarbeid og dialog med klubber 
og landslagsledelse skal hjelpe med å finne de beste løsningene for fremtiden for at Innebandyseksjonen 
skal oppnå de målene som er satt i forhold til både medlemsøkning og sportslig utvikling på dame- og herresiden 
for alle aldersgrupper. Seksjonsstyret vil prioritere dette arbeidet fremover.  
 
Vedtak: Ut fra det ovenstående finner seksjonsstyret ikke at det er grunnlag for å fylle opp plassene i eliteserien 
for menn sesongen 2014/2015 om det skulle vise seg at lag som er kvalifisert i henhold til kvalifiserings-
bestemmelsene takker nei til plassen eller at klubber evt. ikke får innvilget lisens. 
Dette etter kampreglementets § 20 punkt 3 andre ledd. 
 
 
42/14 Reisekasse for NM-puljespill kvinner 
Etter kampreglementets § 13 punkt 4 skal det når det deltar lag fra ulike regioner i et NM-sluttspill vedtas en 
reisefordelingskasse. 
Vedtak: Reisekassen for NM-puljespill for kvinner settes til kr.1500,- pr. lag. Reisekassen i sin helhet tilfaller 
Bodø IBK. 
 

 
Orienteringssaker: 
 
Forbundsstyret 
Tove Johannessen orienterte fra det siste møtet i forbundsstyret. Se egen protokoll fra møtet.  
 
EFC 
Administrasjonen orienterte om status for Sleviks søknad om å arrangere sluttspillet i Euro Floorball Cup. 
Det er inngått en avtale mellom Slevik som arrangør og NBF som søker av arrangementet overfor IFF. 
Det er dialog med IFF om søknaden, og den vil bli undertegnet av generalsekretær og President i den nærmeste 
fremtid. I tillegg til Norge, har Russland søkt om arrangementet. IFF vil antakelig behandle søknadene i 
månedsskiftet april/mai. 
 
TV2-avtale for sending av NM-finalene for senior 
Det er inngått en avtale med TV2 om å produsere og sende de to NM-finalene for senior direkte på TV2 Sportskanalen. 
I tillegg vil det ble laget et redigert sammendrag av de to finalene som vil bli sendt på TV2 Sportskanalen 
samme kveld. 
 
Status for arrangementer 
Terje Larsen orienterte om status for kommende arrangementer. 
Arrangører for alle NM-arrangementer er i rute. Alle lag er ennå ikke klare, men kampoppsett vil bli produsert 
fortløpende. 
 
 
Arbeidssaker: 
 
”Each one teach one” (EOTO) 
Seksjonsstyret gikk igjennom papirene og spørreskjemaet som er sendt ut av IFF i forbindelse med prosjektet. 
Det var enighet om at styremedlemmene trengte mer tid for å sette seg inn i materialet, og at man samtidig skal 
be om en tilbakemelding fra Forbundsstyret på hvordan dette formelt skal håndteres i NBF. Seksjonsstyret ser 
for seg at seksjonen og administrasjonen i fellesskap velger ut de områdene der NBF har mest kompetanse og 
mulighet for å bidra, og på samme måte velger et eller flere områder vi ønsker å styrke for egen del. Saken tas 
opp igjen på neste møte. 
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Seksjonsårsmøtet 2014 
Arild Vike orienterte om at han har vært i kontakt med Kim A. H. Jørstad om å holde et innlegg på lørdagen om 
de nye spillereglene. Han har også vært i kontakt med Geir Nordseth i Sportslig utvalg om å holde et innlegg. 
Vike arbeider videre med program for lørdagen, og sender ut et forslag til styret pr. e-post når flere ting er på 
plass. 
 
Status for områdene i strategiplanen som skal være klare til seksjonsårsmøtet 
Det har blitt utarbeidet et forslag til ny lisens for klubber i 1.divisjonene. Det var enighet om at 
styremedlemmene trengte mer tid for å sette seg inn i materialet. Saken tas opp igjen på neste møte. 
 
Landslag 
Det har blitt utarbeidet en felles standard mal for alle landslagene i forhold til evaluering og rapportering. 
Det var enighet om at styremedlemmene trengte mer tid for å sette seg inn i materialet. Saken tas opp igjen på 
neste møte. 
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