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Tilstede:  Monica Bakke (leder), Gitte Bjerkelund (1.styrem.),  

  Einar Røstgård (2.styrem.), Ole Petter Rogne (3.styrem.),  

  Arne Semb (1.varam.) og Dag Fredriksen (3.varam.) 

 

Adm:  Jostein Sjaatil 

 

 

 

Vedtakssaker: 
  
11/15 Godkjenning av protokoll 3 – 2014/2015 

Godkjent. 
 

 

08/15 Tildeling av arrangement 2014/2015 
Seksjonsstyret har mottatt tre søknader til arrangementet puljespill NM G18 for sesongen 

2014/2015. 

 

Seksjonsstyret ønsker en spredning geografisk av arrangementene for NM aldersbestemt. 

Dette danner bakgrunn for vedtaket. 

 

Vedtak 

Innebandyseksjonen har vedtatt å tildele puljespillet NM G18 for sesongen 2014/2015 til 

Greåker IBK.  

 

 

12/15 NM J16 og J18 
Kretsene/regionene har innen 1.november innrapportert antall lag i NM aldersbestemte 

klasser. Det er innrapportert for NM J16 og NM J18 henholdsvis fem og tre lag. 

 

Vedtak NM J16: 

Seksjonen vedtok en åpen påmelding. Det forutsettes minimum fem lag for at NM J16 blir 

gjennomført. 

 

Vedtak NM J18: 

Med tanke på få lag i aldersbestemt klasser J18, vedtok seksjonen å arrangere et uoffisielt NM 

for junior damer. Seksjonen satte øvre tillatte alder til J19 år og laveste tillatte alder til J15 år. 

Seksjonen vedtok at det minimum skal komme 5 påmeldinger for NM junior damer for at 

NM-puljespill blir gjennomført.  

 

 

 

13/15 Søknad dispensasjon Pors Bandy 
Pors Bandy har søkt om dispensasjon for to spillere født i 2000, for å kunne delta i innebandy 

for seniorer i 2.divisjon i Vestfold Bandykrets.  

 

Vestfold Bandykrets er satt under administrasjon. Seksjonsstyret har behandlet søknaden som 

overordnet organ.  

 

Behandling og svar: 

Styret i innebandyseksjonen har behandlet og kommet fram til at søknaden ikke blir innvilget. 

Grunnlag for dette er at de aktuelle spillerne har et kamptilbud, og at seksjonen ikke ønsker å 
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dispensere fra kampregelverket §18 for at yngre spillere skal få prøve seg i seniorserie. Denne 

aldersgrensen er satt av årsmøtet fordi man har ment at 15 år er en minimumsalder for spill 

med voksne. 

 

Orienteringssaker: 
 

Arrangementer 
NM-finalene 2015 

Det er igangsatt dialog med Oslo idrettskrets, som utleier av Ekeberghallen, angående tribune 

og fasilitetene rundt arrangementet. Administrasjonen samarbeider her med arrangør for NM-

finalene for å løse de anleggstekniske ønskene for våre NM-finaler.  

 

Ved endring i NM aldersbestemte klasser, som ble vedtatt på årsmøtet 2014, vil NM-finalene 

spilles over to dager. NM aldersbestemt gjennomføres lørdag 18.april og NM senior 

gjennomføres søndag 19.april. 

  
 

Lisenser (Status) 
Administrasjonen gikk igjennom status på antall betalte lisenser sammenlignet med samme 

tidspunkt i fjor. Status tilsier en svak økning i lisenser pr. 25.november i forhold til samme 

tidspunkt i fjor. 

 

Det er pr 25.november betalt 6868 lisenser.  
 

 

Lisenskontroll 
Administrasjonen orienterte om at det jevnlige utføres lisenskontroller på både elitenivå og 

serier i krets/region. 
 

 

Kurs  
Trenerkurs 

Det er nylig gjennomført trener 1 kurs i Oslo/Akershus Bandyregion og Rogaland Bandykrets 

med henholdsvis 14 og 13 deltakere.  

Det blir gjennomført trener 2 i Bergen, der helg en gjennomføres 28.-30.november. Det er 

påmeldt 15 deltakere. 

 

EL-innebandy 

Det er foreløpig ikke mottatt noen deltakerlister fra innmeldte kurs på EL-innebandy. Styret 

ønsker mer informasjon knyttet til status rundt EL-innebandykursene. Administrasjonen 

inviteres til neste styremøte, der punktet settes opp.  
  

 

Arbeidssaker: 
 

Besøk i kretser/regioner  
Seksjonsstyret ønsker å bruke alle mulige arenaer der man treffer klubber og kretser/regioner 

til å snakke med folk. På disse arenaene kan man informere om arbeidet i seksjonen og få 

innspill til utfordringer og nye delmål. 
 

 

Retningslinjer til rusmiddelbruk 
Dommerkomiteen har utarbeidet retningslinjer for rusmiddelbruk og representasjon for deres 

virksomhet knyttet til dommerarbeid.  



Norges Bandyforbund 

Innebandyseksjonen 
Protokoll 4 

Seksjonsstyremøte  

25/11-2014 

Oslo, 20.01.15 
 

 

  

 

Seksjonen tar med seg innspillet fra dommerkomiteen. Seksjonen ønsker å utarbeide egne 

retningslinjer. Seksjonen vil videreformidle sine retningslinjer som innspill til Forbundsstyret.  

Seminar og årsmøte 2015 
Seksjonsstyret ønsker å bygge videre på de positive erfaringene man fikk med seminaret i 

forbindelse med årsmøtet 2014. Det blir arrangert seminar i forbindelse med årsmøtet 2015. 

Seksjonsstyret diskuterte aktuelle temaer og personer som kan knyttes til et slikt seminar. 

Tema og program vil man komme tilbake til. Men foreløpige rammer er lagt: 

- Dato for seminaret blir lørdag 13.juni 2015 

- Dato for årsmøtet blir søndag 14.juni 2015. 

 

Administrasjonen følger opp reservasjon av hotell og møtelokaler.  

Administrasjonen legger ut informasjon om seminar og årsmøtet i 2015 på hjemmesidene i 

løpet av desember 2014.  

 

Seksjonsstyret følger opp i neste møte invitasjon til seminaret, der det sendes ut en mer 

formell invitasjon på nyåret 2015. 
 

EL-innebandy 
Styret diskuterte tidspunkt for en klubbsamling av EL-innebandyklubbene. NM helgen 2015 

ble trukket frem som aktuell arena. Arne Semb og Monica Bakke vil se nærmere på tema og 

organiseringen av en slik samling frem til neste styremøte. Styret følger opp status i neste 

møte.  

 

EL-innebandyen i Sverige har ytret et ønske om tettere samarbeid med Norge, for å styrke et 

mer formalisert samarbeid på internasjonalt nivå. Arne Semb vil delta på et slikt møte på 

vegne av seksjonen. Det er ønskelig at en fra administrasjonen blir med på et slikt møte. 

 

Arne Semb informerte om EL-innebandyturneringen 6.desember på Lillestrøm. 
 

Utvalg/Komite arbeid 14/15 
Lisensutvalget. 

Har hatt sitt første møte. Utvalget ønsker ikke å fremme noen endringer av klubblisensen for 

sesongen 15/16. Gjeldende klubblisens blir sendt ut på høring til klubbene.  

 

Lisensutvalget ønsker bedre tid for å se på eventuelle endringer i eksisterende klubblisens. 

Styret ga sin tilslutning til dette.  
 

Dommerkomiteen 

Gitte Bjerkelund orienterte om møtet i dommerkomiteen. Positiv erfaring. Det legges mye 

vekt på utvikling og opplæring innen kampledelse. 
 

Landslagskomité 

Seksjonsstyret ønsker å opprette en kontaktperson for landslagsvirksomheten i sitt styre. Einar 

Røstgård ble utpekt som kontaktperson. Einar Røstgård og Monica Bakke oppretter dialog 

med administrasjonen for det videre arbeidet. 
 

Hvem får pokal 
Leder orienterte fra idrettspolitisk seminar 28.oktober. Det ble presentert et forslag om å 

premiere flere klubber under NM-finalene enn de som spiller finalene. Styret diskuterte 

mulighetene for å premiere klubber/lag som har lykkes i forhold til NBFs hovedmål. 

Seksjonsstyret vil diskutere en eventuell premiering av andre klubber/lag på neste styremøte. 

 

Møteplan 
Neste møte blir 13.januar.  
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Neste styremøte: Tirsdag 13.januar kl.17.00 på Ullevål stadion. 

 


