
Norges Bandyforbund 

Innebandyseksjonen 
Protokoll 9 

Seksjonsstyremøte  
12/05-2015 

Oslo, 21.05.15 
 

 

  

 

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

  Ole Petter Rogne (3.styrem.),  Arne Semb (1.varam.) og  

  Dag Fredriksen (3.varam.) 

 

Adm:  Jostein Sjaatil 

 

 

 
Vedtakssaker: 
  
22/15 Godkjenning av protokoll 8 – 2014/2015 

Vedtatt per e-post 27.april 2015. 
 

23/15 Klubblisens 
Seksjonsstyret vedtok lisensutvalgets innstilling til klubblisens. 

 

Klubbene som har søkt og fått innvilget sin klubblisens vil motta beskjed om dette per e-post 

fra administrasjonen. 

 

  

Orienteringssaker: 
 

Fra utvalg og komiteer 
 

Lisensutvalget 

Alle klubber har levert søknad. Lisensutvalget orienterte styret om gjennomgangen og sin 

innstilling.  

 

EL-innebandykomiteen  

Hadde en vellykket samling under NM-helgen 18.april. Her ble mange temaer diskutert. 

Komiteen tar med seg innspillene som kom frem i diskusjonene. Blant temaene som ble 

diskutert var:  

- Logistikk av utstyr i hallene 

- Kamp/serieavvikling 

- Alle klubbene fikk høringsfrist 1.mai til spille- og kampreglementet 

 

Det arrangeres EL-innebandycup 23.-24.mai i Rykkinnhallen. Fire land deltar med 19 lag 

påmeldt. Nærmere 100 deltakere. 

 

Det blir arrangert treningsleir 23.-28.juni i Rykkinnhallen. 

 

Arne Semb orienterte om status på spille- og kampreglementet som komiteen har arbeidet for 

å få på plass til årsmøtet. Styret stilte seg bak forslaget av spille- og kampreglementet til 

årsmøtet. 

 

Dommerkomiteen 

 Arrangerer strategisamling torsdag 21.mai.  

  

 Komiteen har arbeidet med å få inn evaluering fra alle dommerne. 

 

 Styret ber dommerkomiteen se på muligheten for et tettere samarbeid med EL-innebandy.  
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Landslagskomiteen 

Har hatt et par møter. Personene som var med i den tidligere komiteen har bedt om å se på 

mandatet for komiteen før de ser det som hensiktsmessig å delta i komiteen.  

 

Styret ba komiteen komme tilbake med et forslag til mandat for komiteen. 

 

Komiteen kontakter administrasjonen for å utarbeide et forslag til evalueringsskjema for 

landslag. 

 

 

Arbeidssaker: 
 

Gjennomgang status handlingsplan  
Monica Bakke gikk igjennom status på nåværende handlingsplan. Det ble videre foreslått en 

forenkling av handlingsplanen. Styret stilte seg bak forslaget til ny handlingsplan med 

tilhørende komiteer.  

 

Seminar 2015 
Det har vært bra påmelding til seminaret. Styret ønsker allikevel å gjøre en innsats for å få 

med flere EL-innebandyklubber. Arne Semb vil kontakte EL-innebandyklubbene. 

 

Eventuelt andre etternølere må dekke overnattingen selv. Styret ønsker alle etternølere 

hjertelig velkomne til seminaret.  

 

Styret gikk igjennom planene for seminaret, og ble enige om videre fremdrift. 

 

Årsmøte 2015 

Styret gikk igjennom aktuelle saker og innkomne saker. Styret vil arbeide videre med 

årsmøtesakene i neste styremøte.  

 

 

Filming av innebandykamper 

Temaet kom opp under seminaret til EL-innebandy. I tillegg sitter NBF på et arkiv fra filmede 

kamper i kurssammenheng.  

 

Styret vil se nærmere på hvordan man skal innhente samtykke for bruk av filmer fra kamper i 

forbundets regi.  

 

Styret vil i første omgang innhente informasjon fra Norges Idrettsforbund og andre særforbund 

 

 

Neste styremøte: Tirsdag 26.mai 2015 kl. 17.00 på Ullevaal Stadion 


