
Norges Bandyforbund 

Innebandyseksjonen 
Protokoll 5 

Seksjonsstyremøte  

13/01-2015 

Oslo, 18.02.15 
 

 

  

 

Tilstede:  Lars Gunnar Larsen (nestleder), Gitte Bjerkelund (1.styrem.),  

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

  Arne Semb (1.varam.) 

  Monica Bakke (leder) – på telefon 

 

Adm:  Tomas Jonsson (deler av møtet) og Jostein Sjaatil 

 

 

 

Vedtakssaker: 
  
14/15 Godkjenning av protokoll 4 – 2014/2015 

Godkjent. 
 

15/15 Søknad om sammensatt lag fra Agder Bandykrets til NM junior damer 
Seksjonsstyret mottok 7.desember 2014 fra Toppen IL om å delta i NM junior damer med 

sammensatt lag fra Toppen, Risør og Kristiansand.  

 

Vedtak: 

Seksjonsstyret vedtok å godkjenne søknaden fra Toppen IL om et sammensatt lag. Det stilles 

forutsetning av at alle spillere er lisensierte og at navnet på laget er sammensatt av klubbene 

som er representert.  
 

 

16/15 Behandling av søknad til NM junior damer fra Slevik innebandyklubb 
Seksjonsstyret gikk igjennom mottatt søknad fra Slevik innebandyklubb.  

  
Vedtak: 

Seksjonsstyret vedtok å innvilge søknaden fra Slevik innebandyklubb, basert på den 

informasjon Slevik innebandyklubb har oppgitt i sin søknad. 

  

  

Orienteringssaker: 
 

Tillitsvalgtkurs 8.februar  
Administrasjonen orienterte om Tillitsvalgtkurset 8.februar. Det ble sendt ut informasjon 

6.januar.   

 

På kurset vil det delta representanter fra både Forbundsstyret og seksjonsstyrene. Kurset vil 

derfor legge opp til mer diskusjon og spørsmål enn vanlig. Dette da det møter representanter 

fra ulike deler av organisasjonen. 

 

Påmelding til kurset finner man i Minidrett.no eller ved henvendelse til kursarrangøren, Oslo 

og Akershus Bandyregion. 
 

EL-innebandy 
Arne Semb orienterte om status på planlagt samling for EL-innebandyklubbene 18.april 2015 

under NM-helgen på Ekeberg i Oslo. Det er et ønske å få med alle klubbene, uavhengig av 

ambisjon, på samlingen. Det er foreløpig foreslått to hovedpunkter til samlingen:  

- Økonomi 

- Hva vil vi med sporten og hvor går vi? Hvordan ser fremtiden ut de neste fem årene for 

EL-innebandy.  
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Det er lagt ut informasjon til klubbene på innebandy.no. Denne informasjonen vil sendes ut til 

EL-innebandyklubber og miljøer.  

 

Arne følger opp arbeidet frem mot samlingen fra seksjonsstyrets side.   

Administrasjonen ivaretar påmelding og informasjon. 

 

Arne har hatt e-post kontakt med den svenske EL-innebandykomiteen. Tanken er å få et 

samarbeid på trener- og dommerutvikling, samt se på muligheter for felles turneringsspill over 

landegrensene. Dette for å få flere land med i EL-innebandyidretten.  

 

Styret registrerer at IFF har en annen form, der de har rullestol-innebandy som tilbud for 

funksjonshemmede. 

 

Status NM aldersbestemte klasser 
Administrasjonen orienterte om status.   

 

TV2 
Leder orienterte om dialog mellom administrasjonen og TV2 i forhold til ønske om samme tv-

avtale som ved fjorårets NM-arrangement. 

 

Seminar og årsmøte 
Administrasjonen har booket Thon Triaden for seminar og årsmøte 13. og 14.juni.  

 

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

tidspunkt i fjor. Status tilsier en svak økning i lisenser pr. 13.januar 2015 i forhold til samme 

tidspunkt i 2014 

 

Det er pr 13.januar betalt 7246 lisenser.  

 

  

Arbeidssaker: 
 

Landslag 
Seksjonsstyret diskuterte videre gang i eventuell fornyelse eller nyansettelse for A-menn. 

Styret ønsker mer informasjon rundt prosessen, og en fra styret kontakter administrasjonen.  

 

Dommerkomiteer kretser/regioner 
Dommerkomiteen innebandy har kommet med et innspill om innføring av obligatoriske 

dommerkomiteer i kretser/regioner.  

 

Seksjonsstyret gikk igjennom innspillet. Styret er enig i de utfordringer som skisseres i 

innspillet til dommerkomiteen. Seksjonen stiller seg bak innspillet, og oversender det til 

Forbundsstyret til vurdering. 

 

Seksjonsstyret ønsker å føye til at de ulike kretsene/regionene er på forskjellige stadier i sin 

organisasjonsutvikling, der pålegg nødvendigvis ikke er rett vei å gå. Obligatoriske 

dommerkomiteer må ikke gå på tvers av pågående organisasjonsutvikling. Samtidig som det 

bør foreligge en form for oppfølging knyttet til arbeidet. 
 

Seminar og årsmøtet 2015 
Styret diskuterte ulike temaer og rammer for seminar og årsmøte 2015. Styret fortsetter 

arbeidet i neste styremøte. 
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Retningslinjer til rusmiddelbruk 
Styret diskuterte videre retningslinjer for rusmiddelbruk. Hvordan er virkningen ved 

retningslinjer kontra regelverk? Hva er konsekvensene hvis man ikke følger 

retningslinjene/regelverket. Seksjonen er opptatt av hvordan det som vedtas håndheves. 
 

Utvalg/Komite arbeid 14/15 
Orientering om status på arbeid. 

 

EL-innebandykomité 

Arne fremmet forslag om å etablere en egen EL-innebandykomité under seksjonsstyret.  

Seksjonsstyret støttet forslaget, og Arne fikk mandat for å nedsette en komité. Arne kommer 

tilbake til styret med navn til neste styremøte.  

 

Lisensutvalget 

Ba om bedre tid for å endre klubblisensen. Forrige klubblisens ble sendt ut til høring uten 

endring. Gitte har hatt dialog med flere, tillitsvalgte og administrasjonen for innspill. Ønsker å 

bygge videre på denne dialogen, og oppsummere delvis underveis. Hensikten er å få 

klubblisens så enkel som mulig for klubbene, samt at det finnes støtte i kurs og prosesser for å 

kunne gjennomføre dette.  
 

Hvem får pokal 
Utsatt til neste styremøte. 

 

Møteplan 
Seksjonen vedtok følgende møteplan for våren 2015: 

11.februar (onsdag)  

17.mars 

8.april 

12.mai 

2.juni 
  

 Administrasjonen kaller styremedlemmene inn til gitte datoer. 


