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Til Stede:  Monica Bakke (leder), Lars Gunnar Larsen (nestleder) 

  Gitte Bjerkelund (1.styrem.), Einar Røstgård (2.styrem.) 

  Ole Petter Rogne (3.styrem.), Dag Fredriksen (3.varam.) 

 

Adm:  Jostein Sjaatil  

 

 
Møtet ble innledet med en enkel presentasjonsrunde. 

 

Vedtakssaker: 
  

 

01/15 Oppnevning av et arbeidsutvalg (AU) i seksjonsstyret 
Leder redegjorde for tidligere praksis for arbeidsutvalg. 

  

Vedtak: Monica Bakke og Lars Gunnar Larsen danner arbeidsutvalg i seksjonsstyret, som behandler hastesaker 

mellom de ordinære seksjonsstyremøtene. Jostein Sjaatil er sekretær. 

Hvis et av utvalgets medlemmer erklæres inhabil i en sak, erstattes denne av et av de andre 

seksjonsstyremedlemmene. 

 

02/15 NM for kvinner 2015 
Med bakgrunn i at eliteserien for kvinner 2014/2015 kun gjennomføres med seks lag, diskuterte styret med 

bakgrunn i kampreglementets § 22 og tidligere praksis, hvordan NM-sluttspillet for kvinner i 2015 skulle 

gjennomføres. 

 

Vedtak: 

Alle seks (6) lagene fra Eliteserien for kvinner kvalifiserer seg til NM, sammen med det beste 1.laget i 1.div nord, 1.div 

midt, 1.div sør-vest og 1.div øst. 

De kvalifiserte lagene deles inn i 2 puljer ved at: 

Nr.1 og nr.2 fra Eliteserien plasseres i hver sin pulje. 

Lag nr.3 og lag nr.4 i eliteserien trekkes til hver sin pulje. 

Lag nr.5 og lag nr.6 i eliteserien trekkes til hver sin pulje. 

Øvrige lag trekkes til hver sin pulje. 

Det spilles en enkel serie over en helg for hver av de to puljene.  

De to (2) beste lagene i hver pulje kvalifiserer seg til NM-semifinaler, der vinneren av den ene puljen møter nr.2 i den 

andre puljen. Semifinalene spilles best av fem kamper etter reglene i kampreglementet. Vinnerne av de to puljene i det 

innledende spillet har hjemmebanefordel i semifinalene. Finalen spilles som en kamp på nøytral bane etter reglene i 

kampreglementet. Laget med best rangering fra det innledende spillet er hjemmelag i finalen. Hvis det er to lag med lik 

rangering (1-1 eller 2-2) som skal spille NM-finalen, bestemmer rangering etter eliteserien hvem som er hjemmelag. 

 

03/15 Representasjon på Forbundstinget 
Innebandyseksjonens årsmøte delegerte til seksjonsstyret å oppnevne seksjonens 24 representanter til 

Forbundstinget 6.september 2014. Seksjonsstyret diskuterte hvordan plassene skulle fylles. 

 
Vedtak: Seksjonsstyremedlemmene tar kontakt med klubber med oppfordring om å stille med representanter.   

 

04/15 Opprykk/nedrykk eliteserier 
Seksjonsstyret ønsker en presisering for alle deltagende lag i eliteserien om gjeldende informasjon knyttet til 

opprykk/nedrykk for innebandysesongen 2014/2015. 

 

Vedtak: AU utarbeider i samarbeid med administrasjonen informasjon knyttet til opprykk/nedrykk. Informasjonen 

publiseres på innebandy.no 

 

05/15 EuroFloorball Cup (EFC) – Slevik Innebandyklubb – VIP Liste 
Seksjonsstyret diskuterte muligheten for å synliggjøre innebandyen under EFC arrangementet i Slevik. Flere av 

seksjonsstyretsmedlemmer vil være tilstede under arrangementet.  
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Vedtak: AU utarbeider i samarbeid med administrasjonen en VIP liste til arrangementet, som oversendes Slevik 

Innebandyklubb 

 

06/15  Dommerkomité – mandat 
Dommerkomiteen har utarbeidet mandat for sitt arbeid sesongen 2014/2015. Mandat ble lest igjennom av hvert 

styremedlem.  

 

Vedtak: Dommerkomiteens forelagte mandat ble vedtatt. 

 

Dommerkomiteens sammensetning vil foreligge som forslag til neste styremøte i innebandyseksjonen 16.september. 

 

 

Orienteringssaker: 
 

Forbundsstyret 
Monica Bakke orienterte fra Forbundsstyremøtet 18.august.  

 

Gjennomgang handlingsplan - arbeidssak 
Monica Bakke gikk igjennom vedtatt handlingsplan fra årsmøtet juni 2014. Handlingsplanen er omfattende og 

det er behov for en prioritering av seksjonsstyret for å nå de vedtatte delmålene.  

Følgende delmål vil bli prioritert i det videre arbeidet: 

 

Trenere – Sørge for holdningsskapende arbeid inn i trenerløypa 

Organisasjon og ledelse – Bidra til å få gode kommunikasjonslinjer og samarbeidsformer i organisasjonen. 

Dommere – Utdanne flere og beholde dommere i alle kretser og regioner. 

Arrangement – Gjennomføre opplæring av arrangementsansvarlige. 

Aktivitetstilbud – Få organisert minirunder for G/J i alle kretser/regioner for 6-12 år, med fokus på økt 

jentesatsning. 

Aktivitetstilbud – Finne alternativ til ordinære serier for å rekruttere/hindre frafall. 

Aktivitetstilbud – Utarbeide kampreglement og godkjenne spilleregler for turneringsspillet til EL-innebandy. 

Anlegg - Oppmerking for El-innebandy i alle haller. 

 

Videre arbeid med delmålene følges opp i neste møte i innebandyseksjonen 16.september. 

 

Gjennomgang årsmøtevedtak 
Monica Bakke gikk igjennom årsmøteprotokollen. Vedtatte saker i protokollen vil bli fulgt opp av 

administrasjonen, samt at konsensus i vedtakene vil bli med i seksjonens videre arbeid med vedtatte delmål. 

 

Lisenskontroll 
Seksjonsstyret ønsker å minne om og påpeke kravet om løst lisens. Det vil bli lagt informasjon på nettsidene 

www.innebandy.no, samt sendes ut påminnelse til alle klubber i NBF. 

 

Tildeling av NM-finaler 2015  
Administrasjonen er i dialog med Sveiva Innebandy og Sagene IF angående NM finalene 2015.  

 
Hederstegn på Forbundstinget 
Det har blitt innstilt to kandidater til hederstegn fra innebandyseksjonen til Forbundsstyret.  

 

Utarbeide Klubblisens for sesongen 15/16 
Innebandyens seksjonsstyre skal før hvert kalenderår, i løpet av desember, fastsette kravene til kommende sesongs eliteserie 

for menn og kvinner etter høring blant eliteserie- klubbene og 1. divisjonsklubbene. Disse kravene ligger til grunn for søknad 

om klubblisens. Det vises videre til arbeidssak Utvalg/komite arbeid 14/15. 

 

 

 

 

 

 

http://www.innebandy.no/
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Arbeidssaker: 
 

Møteplan for seksjonsstyret 14/15  
Det ble utarbeidet møteplan for perioden frem til og med desember. Styret ønsket et intervall på fire uker mellom 

møtene. Kommende seksjonsmøter: 

16.september 

14.oktober 

25.november 

 

Det vil kalles inn til seksjonsstyremøte i desember ved behov.  

Det vil kalles inn til flere seksjonsstyremøter ved behov underveis i perioden.  

 

Besøk i kretser/regioner  
Det er et ønske fra seksjonsstyret å bli kjent med innebandyen rundt om i landet. I den forbindelse ønsker man å 

besøke de ulike kretsene/regionene. Hvilke kretser/regioner som besøkes høsten 2014, vil bli diskuterte i neste 

seksjonsstyremøte 16.september. Kretskoordinator Gunnar Olsen inviteres. Dette for å koordinere besøkene med 

passende aktivitet i kretser/regioner, så gått det lar seg gjøre. 

 

Utvalg/Komite arbeid 14/15 
Monica Bakke orienterte om tidligere komiteer og behov for komiteer/utvalg for kommende sesong. Følgende 

komiteer/utvalg ble diskutert: Dommerkomité, Lisensutvalg, Utdanningskomité, Arrangementsutvalg og 

Landslagskomité. 

 

Dommerkomité 

Ole-Petter Rogne foreslås som leder av komiteen. Innspill til komiteens besetning foreligger til neste styremøtet 

16.september, der komiteens besetning vedtas. 

 

Lisensutvalg 

Gitte Bjerkelund foreslås som leder av utvalget. Utvalget vil se nærmere på dagens Klubblisens og utarbeide et 

forslag til en revidert Klubblisens for sesongen 2015/2016. 

 

Utdanning 

Monica Bakke foreslås som leder av utvalget. Utvalget vil følge opp seksjonens delmål som har relevans mot 

dagens kurstilbud i NBF. 

 

Arrangementsutvalg 

Det vil ikke nedsettes et eget arrangementsutvalg i denne perioden. Innhold i gjeldende arrangementsinstruks vil 

vurderes implementert i ny revidert klubblisens.  

 

Landslagskomité 

Tidligere sportslig utvalg endrer navn til landslagskomité. Lars Gunnar Larsen foreslås som leder av komiteen. 

Komiteen vil utarbeide forslag til mandat og forslag til besetning av medlemmer.  
 

Neste styremøte: Tirsdag 16.september kl.1730 på Ullevål stadion. 

 


