
Norges Bandyforbund 
Innebandyseksjonen Protokoll 10 Oslo, 27.05.14

 

Seksjonsstyremøte  
1/4-2014 

 

  

 
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.). 
Adm:  Frank Nordseth, Tomas Jonsson (på deler av møtet),  
  Terje Larsen (på deler av møtet) 
 
 
 
Vedtakssaker: 
 
43/14 Godkjenning av protokoll nr.9 – 2013/2014 
Vedtak: Godkjent 
 
 
44/14 Eliteserien for menn 2014/2015 
Lye IL og Fredrikstad IBK har sendt flere henvendelser om å få spille i Eliteserien for menn 2014/2015 
Vedtak: Seksjonsstyret kan ikke se at det har kommet noen nye momenter i saken, og opprettholder sitt vedtak 
41/14 fra styremøte nr.9. 
 
 
45/14 1.divisjon østland for menn 14/15 
Etter ferdigspilt sesong i 1. divisjon Østland for menn, ble det klart at Brumunddal, som endte på nest siste plass 
i divisjonen, trodde de hadde holdt plassen, i strid med regelverket. 
  
Bakgrunnen for denne forståelsen var at tabellen (nedrykksstreken) ikke var i overensstemmelse med det antall 
lag kampreglementet gir anvisning på at skal rykke ned. Dette var en feil hvor NBF er å skylde. Det ble heller 
ikke, eksplisitt, gitt informasjon til lagene før sesongen som kunne bidratt til å endre denne oppfatningen. 
Brumunddal fikk informasjon av NBF, om opp- og nedrykk i henhold til kampreglementet § 20 punkt 5 i e-post, 
i forbindelse med deres opprykk etter sesongen 2012-2013. Seksjonsstyret anser at denne informasjonen kunne 
oppklart forståelsen av opp- og nedrykk fra divisjonen, men ser at dette ikke er tilfellet. Det har derfor oppstått 
en ekstraordinær situasjon, der NBF kunne og burde informert enda klarere om regelverket. 
  
Seksjonsstyret kan etter dette se at Brumunddal kan ha blitt forledet til å tro at det kun var ett lag som rykket 
ned, selv om Seksjonsstyret vil påpeke at alle klubber og lag i våre divisjoner har en plikt til å sette seg inn i de 
regler som gjelder for dem, herunder Kampreglementet. 
  
Vedtak: Brumunddal tilbys plass i 1. div østland sesongen 2014-2015 på bakgrunn av de ekstraordinære forhold 
i denne saken. 
 
 
46/14 Søknad fra Freidig om økonomisk støtte i forbindelse med NM-finalene 
Vedtak: Det innvilges ikke reisestøtte i forbindelse med NM-finalen for G15 i 2014.  
Seksjonsstyret tar med seg innspillene fra Freidig og ønsker å se nærmere på hvordan man i fremtiden eventuelt 
kan løse utfordringen med reiseutjevning totalt sett for aldersbestemte NM-puljespill inkludert NM-finaler. 
 
 
47/14 ”Each one teach one” (EOTO) 
Forbundsstyret har behandlet saken og gitt sin støtte til seksjonsstyrets innstilling om at seksjonen og 
administrasjonen i fellesskap velger ut de områdene der NBF har mest kompetanse og mulighet for å bidra, 
og velger et eller flere områder vi ønsker å styrke for egen del. 
Vedtak: Monica Bakke blir styrets kontakt i forbindelse med prosjektet. 
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48/14 Lisens for 1.divisjon 
Det har blitt utarbeidet et forslag til ny lisens for klubber i 1.divisjonene.  
Seksjonsstyret gikk igjennom forslaget, men mener organisasjonen i klubbene i 1.divisjon er så vidt forskjellig i 
sin profesjonalitet at styret ikke anser det som formålstjenlig å innføre en slik lisensordning på nåværende 
tidspunkt. 
Vedtak: Forslag til lisenskrav i 1.divisjon legges derfor ikke fram for årsmøtet, og punktet om 1.divisjonslisens 
utsettes til 15/16 i handlingsplanen. 
 
 
49/14 Landslag 
Det har blitt utarbeidet en felles standard mal for alle landslagene i forhold til evaluering og rapportering. 
Vedtak: Seksjonsstyret ønsker at malene benyttes for evaluering og rapportering for innebandyens landslag. 

 
Orienteringssaker: 
 
Forbundsstyret 
Tove Johannessen orienterte fra det siste møtet i forbundsstyret. Se egen protokoll fra møtet.  
 
Status NM-finaler 
Administrasjonen orienterte om status for NM-finalearrangementet i Ekeberghallen som er i rute. 
 
Status landslagssjefer 
Sportslig utvalg arbeider med en evaluering. Det skal bl.a avholdes møter med landslagssjefene under NM-finale 
helgen. 
 
Jamaica Floorball Association – Bilingual Jamaica project 
Jamaica ønsker å komme i kontakt med personer som ønsker å arbeide med inebandy på Jamaica. Saken er 
oversendt utviklingsavdelingen. 
 
Spørsmål og svar til Midt-Norge angående Sportslig utvalg 
Tove Johannessen orienterte om at det har kommet en e-post fra Midt-Norge Bandyregion med spørsmål om 
Sportslig utvalg som er besvart ut fra seksjonsstyrets ønsker med utvalget og det mandat det er gitt. 
 
 

Arbeidssaker: 
 
 
Seksjonsårsmøtet 2014 
Seksjonsstyret ble enige om program for lørdagens seminar, og ferdigstilte påmeldingsskjema for 
årsmøtehelgen. 
(Se egne dokumenter) 
 
Valgkomité 
Etter Organisasjonsnormen for NBF og lov for Norges Bandyforbund § 20 og § 21, skal innebandyens 
seksjonsstyret foreslå for seksjonsårsmøte ny valgkomité for 2014/2015. 
Seksjonsstyret startet diskusjonen rundt mulige kandidater. Saken tas opp på neste møte. 
 
Budsjett for sesongen 14/15 
Seksjonsstyret gikk igjennom første utkast til budsjett for sesongen 2014/15. 
Saken tas opp igjen på neste styremøte. 
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