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22/5-2014 

 

  

 
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.). 
På videokonf.:  Kristine Ræder (2.varam.) 
Adm:  Frank Nordseth, Tomas Jonsson (på deler av møtet),  
  Kim A. H. Jørstad (på deler av møtet). 
 
 
 
Vedtakssaker: 
 
50/14 Godkjenning av protokoll nr.10 – 2013/2014 
Vedtak: Godkjent 
 
51/14 Holmlia trekker laget fra eliteserien for kvinner 
Monica Bakke erklærte seg inhabil i saken. 
Vedtak: Det tas til etterretning at Holmlia har trukket laget. Saken oversendes sanksjons- og protestutvalget for 
behandling. 
 
52/14 Tildeling av klubblisens for sesongen 14/15 
Lisbet Norstrøm orienterte om at lisensutvalget har gått igjennom alle søknadene. 
Det er fortsatt noen klubber hvor det er manglende dokumentasjon. Dette purres på. 
De som har fått innvilget søknad (inkludert med anmerkninger) får tilsendt brev om dette pr. e-post. 
Vedtak: Seksjonsstyret stiller seg bak lisensutvalgets innstillinger. 
 
53/14 Brev fra BMIL – ønske om spill i 1.divisjon 
Vedtak: Seksjonsstyret viser til henvendelse fra BMIL av 8. Mai 2014, knyttet til ønske om plass i 1. div 
Østland sesongen 2014/2015, på bakgrunn av tidligere sanksjonssaker.  
Styret vil bemerke at saken har vært behandlet i de rette instanser, Sanksjons- og protestutvalget og anken ble 
behandlet av Ankeutvalget. 
Seksjonsstyret kan derfor ikke se at det kan ta saken til behandling, da den allerede er behandlet endelig i de 
rette organer. 
 
54/14 Seksjonsårsmøtet 
Seksjonsstyret gikk igjennom saksdokumentene til årsmøtet og gjorde de nødvendige vedtak. 
Se saksdokumenter til årsmøtet 2014. 
 
55/14 Landslagssjef for A-kvinner 
Sportslig utvalg har gjort en gjennomgang og evaluering av A-kvinner. Patrick Jonsson ønsker å fortsette som 
landslagssjef en ny periode, og det innstilles på at Jonsson tilbys ny kontrakt. 
Vedtak: Administrasjonen starter kontraktsforhandlinger med Patrick Jonsson med tanke om en to-års kontrakt 
som landslagssjef for A-kvinner. 
 
56/14 Landslagssjef for U19-kvinner 
Sportslig utvalg har gjort en gjennomgang og evaluering av U19-kvinner. Espen Eriksson ønsker å fortsette som 
landslagssjef en ny periode, og det innstilles på at Eriksson tilbys ny kontrakt. 
Vedtak: Administrasjonen starter kontraktsforhandlinger med Espen Eriksson med tanke om en to-års kontrakt 
som landslagssjef for U19-kvinner. 
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Orienteringssaker: 
 
Forbundsstyret 
Tove Johannessen orienterte fra det siste møtet i forbundsstyret. Se egen protokoll fra møtet.  
 
Oversettelse av nytt spillereglement for innebandy 
Administrasjonen orienterte om at nytt spillereglement for innebandy gjeldende fra 1.juli 2014 er oversatt til 
norsk og framlagt for årsmøtet som orientering.  

 
VM for U19 kvinner 
Norge gikk ubeseiret igjennom B-gruppen for U19-kvinner og er klare for A-gruppen i neste VM. 
Det er kommet en henvendelse til forbundsstyret og leder av innebandyseksjonen om muligheten til å få kjøpe ut 
draktene som spillerne benyttet under VM. Dette ble diskutert på siste forbundsstyremøte, og konklusjonen der 
var at de skulle få mulighet til det. Innebandyseksjonen støtter denne avgjørelsen. 
 
EFC-sluttspill 
Norge er av IFF tildelt EFC-sluttspillet i 2014. Slevik blir teknisk arrangør i Kongstenhallen. 
 
 

Arbeidssaker: 
 
Seminar i forbindelse med seksjonsårsmøtet 2014. 
Det ble fordelt arbeidsoppgaver i forbindelse med seminaret. 
 
Nytt kampreglement og spillereglement for El-innebandy 
Seksjonsstyret diskuterte og var enige om at det blir for kort frist å legge frem reglementene for behandling til 
årsmøtet 2014. Det ble isteden bestemt at det legges inn i strategi og handlingsplanen at reglementene skal 
vedtas etter høring på årsmøtet i 2015. 

 
Strategiplan 
Seksjonsstyret ferdigstilte strategiplanen for neste periode. 
Se eget dokument for den endelige planen. 
På seksjonsårsmøtet gis det en kort muntlig redegjørelse for status for hvert av punktene i planen. 
 
Valgkomité for 14/15 
Seksjonsstyret arbeidet med ny valgkomité, og følgende navn er på plass: 
Arne Nilsen (leder), Hilde Langfjell, Helge Branting. 
Det arbeides videre med å finne et varamedlem. 
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