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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.), Arne Semb (1.varam.). 

  Dag Fredriksen (3.varam.) 

 

Adm:  Jostein Sjaatil, Gunnar Olsen  

 

 

 

Vedtakssaker: 
  
09/15 Godkjenning av protokoll 2 – 2014/2015 

Godkjent. 
 

10/15 Vedtak NM-finaler 2015 
Etter utlysning mottok innebandyseksjonen to søkere til NM-finalene 2015. Sveiva Innebandy og Bærums Verk og 

Hauger Idrettsforening. Styremedlemmene Arne Semb og Dag Fredriksen ble erklært inhabile og deltok ikke i 

behandlingen.  

 
Vedtak: 

Seksjonsstyret vedtok å tildele NM-finalene i 2015 til Sveiva innebandy, uten opsjon. 

 

Orienteringssaker: 
 

IFF 
Utøverkomité IFF 

Administrasjonen har innstilt Ole Mossin Mohn Olesen som utøverkandidat. Seksjonsstyret stilte seg bak 

administrasjonens innstilling.  

General Assembley IFF 13.desember 2014. 

IFF ønsker å møte presidentskapet i NBF på General Assembley 13.desember. President Erik Hansen og 

visepresident Jon Erik Eriksen er påmeldt. 

Appeal Committee 

Seksjonsstyret stilte seg bak nomineringsforslaget av Kjell Hovland Olsen til to nye år i Appeal Committee i IFF. 

 

Arrangementer 
NM G18 

Vedtak av arrangementet NM G18 avventes til neste seksjonsstyremøte. Grunnet usikkerhet knyttet til antall lag, 

som igjen vil påvirke antall flater/haller arrangøren må ha tilgjengelig. Man vil i starten av november ha mer 

informasjon knyttet til NM G18, der et vedtak om arrangør kan fattes. Styret har mottatt flere søknader/interesserte 

arrangører, som vil bli vurdert i neste styremøte. 

ESK Kvinner 

Vedtak av arrangementet ESK kvinner avventes til over nyttår.  

 

Lisenser (Status) 
Administrasjonen gikk igjennom status på antall betalte lisenser i forhold til samme tidspunkt i fjor. Status tilsier 

like mange lisenser løst på samme tidspunkt i år, som i fjor. 

4774 lisenser er betalt pr 14.oktober 2014. 

 

Utviklingsavdelingen (Månedsbrev) 
Styret vil få tilsendt månedlig månedsbrev fra utviklingskonsulentene fra leder i seksjonen. Dette til informasjon 

rundt hva som skjer ute i kretsene/regionene. Månedsbrevet sendes fra utviklingskonsulentene til styrene i sine 

respektive kretser/regioner og andre ansatte i samme krets/region. 
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Kurs  
Tillitsvalgtkurset (TV) 

TV kurset 28.september ble utsatt grunnet få påmeldte. Det er satt opp ny gjennomføring 8.februar. Dette er en 

gylden anledning for seksjonsstyremedlemmer til å få gjennomført kurset. Samtidig som man vil treffe 

styrerepresentanter fra andre kretser/regioner og klubber. Mer informasjon knyttet til kurset, kan fås ved 

henvendelse til kurs@nbfutvikling.no 

 
Kommunikasjon og samarbeid 

Fredag 17.oktober, inviterer NBF til workshop i kommunikasjon og samarbeid for trenere, ledere og foreldre på 

Idrettens hus, Ullevaal Stadion, fra klokken 17.00-21.00. Seksjonsstyret ble orientert at de er også målgruppe for et 

slikt kurs. Påmeldingsinformasjon ligger ute på våre hjemmesider. Vi ses! 

 

Forbundsstyremøte 12.oktober 
Leder orienterte fra Forbundsstyremøtet 12.oktober. 

 

EFC 
Styremedlemmer som var tilstede under arrangementet rapporterte om et godt arrangement. Det ble satt 

publikumsrekord, der det var over dobbelt så mange på tribunen i Fredrikstad enn ved forrige EFC arrangement. At 

det var norske lag i finalene har nok hatt en årsak til dette. 

  

 

Arbeidssaker: 
 

Besøk i kretser/regioner  
Punktet var hovedtema for møtet. Kretskoordinator Gunnar Olsen orienterte om utviklingen som har skjedd på 

landsbasis i innebandy Norge, og hva som er status i arbeidet. Styret synes informasjonen var nyttig, og diskuterte 

hva de kan bidra med for kretser/regioner. Styret ble invitert til å være med Gunnar Olsen knyttet til prosesser han 

er involvert i. Samtidig så seksjonen mot sine delmål, og hvordan disse kan implementeres/samordnes med LTP 

planer i kretser/region.  

 

Styret vil følge opp prioriterte delmål, og derunder hva de kan bidra med for kretser/regioner, i neste styremøte. 

 

Svar brev SK Freidig Innebandy 
Styremedlemmene diskuterte rundt et svar på mottatt brev fra SK Freidig Innebandy. AU ble gitt mandat til å 

utarbeide og sende svar basert på diskusjonen.  

 

Utvalg/Komite arbeid 14/15 
Det ble orientert om status på arbeid. 

 

Media- og markedskomité 

Seksjonsstyret støttet leder i arbeidet som var påbegynt og tanker om videre prosess for å etablere en slik komité. 

Styret støttet videre navnene på medlemmene som ble foreslått.  

 

Lisensutvalg. 

Vil avholde første møte 28.oktober, der prosessen med å revidere klubblisensen påbegynnes. Styret ønsker klare 

tanker rundt en revidering av klubblisensen til møtet 25.november. 

 

 

 

Neste styremøte: Tirsdag 25.november kl.1730 på Ullevål stadion. 

 


