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Tilstede:  Monica Bakke (leder), Lars Gunnar Larsen (nestleder), 

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

  Arne Semb (1.varam.) og Dag Fredriksen (3.varam.) 
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Vedtakssaker: 
  
18/15 Godkjenning av protokoll 6 – 2014/2015 

Godkjent 
  

Styret ønsker å synliggjøre protokollen tidligere enn gjeldende praksis. Styret har derfor 

innført nye rutiner for godkjenning av protokoll, som vil iverksettes fra og med protokoll 

nummer 7. 

 

19/15 Årsmøte 
Seksjonsstyret vedtok å leie inn en ekstern ordstyrer til årsmøtet 14.juni. 

 

  

Orienteringssaker: 
 

 Idrettspolitisk dokument 

Administrasjonen gjenga hovedtrekkene fra NBFs høringsuttalelse til NIF knyttet til 

idrettspolitisk dokument for 2015-2019, som blir behandlet på Idrettstinget 2015. 

 

 Lisens  

Administrasjonen orienterte om siste status for lisenser. Det har vært en svak økning i totalt 

antall betalte lisenser fra forrige sesong.  

 

 Idrettsregistrering 

Administrasjonen orienterte om innebandyens tall ved idrettsregistreringen for 2014. 

Innebandy har hatt en økning på 874 medlemmer fra 2013-2014, og har nå 20 874 

medlemmer. Samtidig som det er en økning totalt i antall medlemmer, har det vært en 

nedgang i aldersgruppene 13-19 år og 20-25 år for begge kjønn fra 2013 til 2014. 

 

Det vil publiseres artikler med mer informasjon om utviklingen i medlemstall for hele NBF og 

de ulike kretsene/regionene innen kort tid.  

 

Idrettsregistreringstall for hele norsk idrett, inkludert innebandy og NBF vil være offisielle 

ved publisering i NIFs årsrapport for året 2014. Årsrapporten publiseres mot slutten av mai 

2015 på NIF sine hjemmesider www.idrett.no 

 

 Innebandyforbundet 

Det vil sendes ut brev til alle innebandyklubber med en orientering om bakgrunnen for Norges 

Innebandyforbunds søknad til Idrettstinget om etablering av Norges Innebandyforbund som 

selvstendig særforbund.   
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 TV 2 – NM finaler 

Seksjonen har mottatt tilbud fra TV2 for sending av NM-finalene. Tilbudet innebærer 

livesending på TV2 Sumo. Finalene vil i tillegg bli vist i sin helhet på Sportskanalen senere 

samme kveld.  

 

Seksjonen aksepterte tilbudet. Administrasjonen vil følge opp mot mottatt tilbud. 

 

 EL-innebandykomiteen  

Komiteen er i gang med arbeidet. Fokus har vært på samlingen av EL-innebandyklubber 

18.april.  

 

Komiteen vil videre utarbeide et mandat for sin komité og det videre arbeidet.  

 

 Landslagskomiteen 

Einar Røstgård og Dag Fredriksen har hatt møte med innebandyadministrasjonen for å gå 

igjennom dagens rutiner og retningslinjer.   

 

Einar Røstgård og Dag Fredriksen har fått mandat til å nedsette en ny landslaskomité. 

Foreløpig mandat er å samle alle involverte parter og diskutere rammene for videre mandat og 

arbeid. 

 

 

Arbeidssaker: 
 

Seminar 2015 
Styret gjennomgikk kostnadsberegninger for seminar, samt årsmøte. Det ble gjort flere 

avklaringer i forhold til kostnadene for seminar og årsmøte. 

 

Styret arbeidet videre med innhold til seminaret, der samarbeid blir hovedtema. Det vil legges 

opp til en deltagende form for seminardeltakerne.  

 

Årsmøtet 2015 
Styret diskuterte aktuelle saker for årsmøtet 2015.   

 

Arrangementsinstruks 
Seksjonsstyret diskuterte ulike scenarioer knyttet til kampavviklinger. Styret ønsker å gå 

igjennom gjeldende instruks. Gitte Bjerkelund vil følge opp instruksen med en gjennomgang.   

 

 

Neste styremøte: Onsdag 8.april 2015 kl. 17.30 på Ullevaal Stadion 

 
 


