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

  Gitte Bjerkelund (1.styrem.), Ole Petter Rogne (3.styrem.),   

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

 

Adm:  Jostein Sjaatil 

 

 

 
Vedtakssaker: 
  
20/15 Godkjenning av protokoll 7 – 2014/2015 

Vedtatt per e-post 26.mars 2015. 

 

21/15 Dispensasjon NM junior damer Fagerstrand innebandy 
Behandlet per e-post 27.mars 2015. 

 

Vedtak: 

Seksjonsstyret vedtok å innvilge søknaden fra Fagerstrand innebandy. Fagerstrand innebandy 

gis dispensasjon på samme grunnlag som for Slevik innebandyklubb. 
 

  

Orienteringssaker: 
 

Fra utvalg og komiteer 
 

EL-innebandykomiteen  

Komiteen har fortsatt sitt arbeid, der man har sett nærmere på spille- og kampreglement for 

EL-innebandy. 

 

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

 

Landslagskomiteen 

Har dialog med administrasjonen.  

 

Styret ønsker at man kommer frem til en evalueringsmal, som sendes ut til alle landslagene. 

 

TV 2 – NM finaler 
NM-finalene for senior 19.april vil bli sendt direkte på TV2 Sportskanalen og Sumo. I 

utgangspunktet skulle de to finalene bli sendt på TV2 Sumo, men det er nå klart at de også blir 

sendt direkte på TV2 Sportskanalen.  

 

På kvelden samme dag vil TV2 Sportskanalen også vise et redigert sammendrag av de to 

finalene. 

 

De aldersbestemte finalene lørdag 18.april vil bli streamet live på web. 

 

 

Arbeidssaker: 
 

Gjennomgang spilleregler og kampreglement EL-innebandy 
EL-innebandykomiteen har gått igjennom reglementet. De ønsker ikke å tillate ledsager, da de anser det 

som to ulike idretter, samt anser sikkerheten som usikker. EL-innebandykomiteen foreslår at man 

tillater det som aktivitet, men ikke i kampsituasjon  
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Reglementet vil bli diskutert på seminaret 18.april, før det sendes ut på høring.  

 

Reglementet vil bli diskutert med svenskene og danskene i forhold til reglement som tillater ledsagere.  

 

Reglementet blir tatt med videre til årsmøtet i innebandy i 2015 

 

Styret har ingen innsigelser på reglementet, annet enn tidligere tilbakemeldinger. Styret gir komiteen sin 

støtte i videre arbeid frem mot seminaret 18.april og mot årsmøtet.  

 

Arne Semb følger opp arbeidet videre for komiteen og holder styret orientert. 

 

Seminar 2015 
Monica Bakke følger opp med invitasjon i samarbeid med administrasjonen. 

 

Årsmøtet 2015 
Gitte Bjerkelund følger opp ordstyrer til årsmøtet. 

 

Klubblisens 
Gitte Bjerkelund og Lars Gunnar Larsen vil følge opp mottatte klubblisenser.  

Arbeidet vil gjennomføres der det settes opp en status i forhold til klubblisensens krav før 

arbeidet med gjennomgang av godkjenninger påbegynnes. 

 

Møteplan 
Styremøtet 2.juni flyttes til 26.mai. Møtet vil fokusere på årsmøtesaker. 

 

 

Neste styremøte: Tirsdag 12.mai 2015 kl. 17.00 på Ullevaal Stadion 


