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Orienteringssaker: 
 

Seminar og årsmøte 
Seksjonsstyret gikk igjennom første informasjon knyttet til seminaret 13.juni og årsmøtet 

14.juni. Hensikten med første informasjonen er å be organisasjonen holde av datoene.  

 

Seminaret skal skape en felles møteplass for diskusjon av problemstillinger, delmål og 

rammer for innebandy og EL-innebandy. Tilbakemeldingene fra fjorårets seminar var 

positive, og innebandyseksjonen ønsker å videreføre de gode erfaringene med et nytt seminar. 

 

Informasjonen blir lagt ut innen uke 8 på www.innebandy.no og www.bandyforbundet.no. 
 

Lisenser 
Administrasjonen orienterte om status over antall løste lisenser.  

 

Seksjonsstyret vil be om en tilbakemelding fra kretser/regioner på gjennomførte 

lisenskontroller for sesongen 2014/2015.  

 

Seksjonsstyret er opptatt av at alle spillere og dommere skal løse lisens. Bandyforbundets 

lisensordning for spillere og dommere er et av de viktigste kriteriene for forbundets og 

kretsenes aktivitetstilbud. For å delta i aktiviteter (serie – og cupkamper) er det en 

forutsetning at spillere født 2002 (sesongen 14/15) eller tidligere løser lisens. En spiller vil 

ikke være berettiget til å spille dersom vedkommende ikke har løst lisens. Et lag som benytter 

en spiller som ikke er spilleberettiget, vil få bøter og miste poeng. 

 

Overskuddet fra lisensordningen er med på å finansiere Norges Bandyforbunds drift av serier 

og øvrige aktiviteter for alle aldersgrupper og nivåer. 

 

Ordningen er vedtatt av Forbundstinget og forutsetter at klubbene påser at samtlige spillere 

som deltar i obligatoriske kamper (serie- og cupkamper) har løst lisens. 

 

Seksjonsstyret vil sende ut en oppfordring til alle klubber og minne på at lisens skal være løst 

for å delta i aktiviteter (serie- og cupkamper) for spillere født 2002 (sesongen 14/15) eller 

tidligere løser lisens.  
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Idrettsregistreringen 
Administrasjonen orienterte om status for idrettsregistreringen.   

 

Seksjonsstyret har bedt om en redegjørelse for hvilken betydning idrettsregistreringen har for 

klubb, krets/region og forbund. 

 

Innebandyforbundet 
Fleridrettsforbundet Norges Bandyforbund er basert på at idrettene tilknyttet 

fleridrettsforbundet har samme rammebetingelser som om de var selvstendige særforbund. 

Hvis denne forutsetningen ikke er tilstede, vil innebandy  søke om opptak som selvstendig 

særforbund.  

 

Norges Innebandyforbund ble formelt stiftet 1996, og har fra den tid vært registrert som 

organisasjon i Brønnøysundregisteret. Formålet har vært å søke om opptak i NIF hvis 

innebandyens rammebetingelser ikke ble ivaretatt innenfor fleridrettsforbundet Norges 

Bandyforbund.  

 

Norges Bandyforbund registrerer at deres organisasjonsform ikke blir tatt hensyn til i den 

nylig vedtatte fordelingsordningen for post 3 (andel av tippemidlene). Dette innebærer at 

innebandy vil få redusert sine tilskudd med minimum en million pr år. Med utgangspunkt i 

organisasjonens formål har Norges Innebandyforbund sendt inn en søknad til idrettstinget om 

etableringen av Norges Innebandyforbund som selvstendig særforbund.  

 

TV2 
Administrasjonen orienterte om status i dialog mellom administrasjonen og TV2 i forhold til 

ønske om samme tv-avtale som ved fjorårets NM-arrangement. Dialogen er opprettet og NBF 

avventer tilbakemelding fra TV2. 

 

  

 

Arbeidssaker: 
 

Landslag 
Seksjonsstyret ønsker en evaluering fra landslagsledelsen for A-menn og administrasjonen 

som samlet grunnlag for evaluering. 

 

Seksjonsstyret ønsker en evaluering som innehar punktene; positivt, forbedringspotensial, 

slutte med og konklusjon. Frist for evalueringen blir satt til 14 dager. 

  

Seminar 2015 
Styret fortsatt diskusjonen angående tema og rammer for seminaret 13.juni.  

Punktet vil bli videre diskutert der forslag til program vil foreligge etter neste 

seksjonsstyremøte i mars 2015.  
 

Hvem blir premiert 
Styret fortsatte diskusjonen angående en pris/premie som har til hensikt å trekke frem noen 

som har lykkes på andre områder enn vinnerne av seriene og NM. Prisen/premien har til 

hensikt å trekke frem noen som har vært betydningsfulle for utviklingen av innebandyen, 

således ha vært en god ambassadør for innebandyidretten.   

 

Styret vil fortsette diskusjonen og innretningen av en slik pris/premie.  

 

Reisefordeling 
Det har tidligere kommet ønske om en reisefordelingskasse for lag knyttet til NM puljespill 

for aldersbestemte klasser.  



Norges Bandyforbund 

Innebandyseksjonen 
Protokoll 6 

Seksjonsstyremøte  

11/02-2015 

Oslo, 19.03.15 
 

 

  

 

Styret er delt om dette er fornuftig eller ikke.   

 

Styret ønsker å se videre på et forslag utarbeidet fra administrasjonen som vurderes fremmet 

eller forkastet til et årsmøte.  
 

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

 

EL-innebandykomité 

Fikk mandat i forrige seksjonsstyremøte. Foretatt en spørrerunde på e-post til alle aktive 

klubber (lag som deltar på turneringer). Mottatt to svar. Begge svarene var positive til en slik 

komité, der en har ønske om å delta i en slik komité. 

 

Hatt dialog med administrasjonen om deltakelse i et møte med EL-innebandyen i Sverige og 

Danmark. Avventer en tilbakemelding fra Sverige og Danmark på dato.  

 

Det har vært gjennomført en turnering i Trondheim, ved Nyborg IL 31. januar 2015. En bra 

turnering, men det deltok kun et lag fra Østlandet.  

 

Det ses videre på program for samlingen 18.april for EL-innebandyklubber. 

 

Lisensutvalget (Klubblisens) 

Det er avtalt neste møte.  

 

Dommerkomiteen 

Komiteen har påpekt at de er for få medlemmer, og har foreslått Gitte Bjerkelund til å tre inn 

som ordinært medlem. Styret støttet forslaget og Gitte Bjerkelund trer inn som ordinært 

medlem i dommerkomiteen.  

 

 
 


