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Protokoll for seksjonsstyret innebandy møte nr. 1 2015/2016 
4.september, Gardermoen 

Tilstede: 

 

 
Ikke tilstede: 

Monica Bakke, Egil Tanemsmo, Gitte Bjerkelund, Ole Petter Rogne, Ragnhild Ådland, Per 

Harald Bai Stabell, Jostein Sjaatil (administrasjonen) 

 
Einar Røstgård, Arne Semb, Victoria Hansen, Dag Fredriksen 
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Protokoll 
 

 
Sak 1-16 Oppnevning av arbeidsutvalg for seksjonsstyret i innebandy (AU-I) 

Styreleder redegjorde for tidligere praksis for arbeidsutvalg i seksjonsstyret. Styret støttet tidligere praksis.  

 

Vedtak 1-16:  

Leder og nestleder (Monica Bakke og Egil Tanemsmo) danner arbeidsutvalg i seksjonsstyret, som behandler  

hastesaker mellom de ordinære seksjonsstyremøtene. Jostein Sjaatil er sekretær. Hvis et av utvalgets 

medlemmer erklæres inhabil i en sak, erstattes denne av et av de andre seksjonsstyremedlemmene. 

 

 

Sak 2-16 Komitefordeling 

Det har siden våren 2015 blitt arbeidet for en ny organisering av seksjonsstyret og dets arbeid. Styreleder la 

frem forslag til komiteer og fordeling av seksjonsstyrets medlemmer til komiteene. Seksjonsstyret ble enige om 

at det ønskes et utsnitt av organisasjonen til komiteene.  

 

Vedtak 2-16 a) fordeling:  

Seksjonsstyret vedtok opprettelse av foreslåtte komiteer med følgende fordeling av styremedlemmene: 

Organisasjon:    Egil Tanemsmo  

Media og kommunikasjon:  Monica Bakke 

Dommer:   Per Harald Bai Stabell og Gitte Bjerkelund 

Elite:    Einar Røstgård, Ole Petter Rogne og Dag Fredriksen 

Bredde:    Ragnhild Ådland. 

Inkludering   Arne Semb 

 

Komiteene skal konstituere en leder og besette komiteen med medlemmer. 

   

Det har siden seksjonsstyrets arbeidsmøtet 24.juni blitt utarbeidet mandater for seksjonsstyrets nå vedtatte 

komiteer. Styreleder la frem foreslåtte mandat tilhørende de respektive komiteene. Seksjonsstyret gikk 

igjennom felles retningslinje for mandatene. Før hvert enkelt mandat ble gjennomgått. Seksjonsstyret korrigert 

noe ordlyd i mandatene.  
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Vedtak 2-16 b) mandat:   

Seksjonsstyret vedtok forelagte mandat, med endringer fra styremøte nr. 1 2015/2016, for komiteene: 

Organisasjon 

Media og kommunikasjon 

Dommer 

Elite 

Bredde 

Inkludering  

 

 

Sak 3-16 Møteplan sesongen 2015/2016 

Styreleder redegjorde for foreslått møteplan sesongen 2015/2016. Seksjonsstyret vil redusere sin 

møtevirksomhet fra ti møter sesongen 2014/2015 til seks møter sesongen 2015/2016. Hensikten bak 

reduksjonen i antall møter, er de vedtatte komiteene og tiltenkt tid tilgjengelig for arbeid i komiteene mellom 

seksjonsstyrets møter.  

 

Vedtak 3-16:  

Seksjonsstyret vedtok følgende møteplan for sesongen 2015/2016 

 Tirsdag 20.oktober 

Tirsdag 1.desember  

Tirsdag 9.februar 

Tirsdag 5.april 

Tirsdag 24.mai 

 

 

Sak 4-16 Søknad Harstad IBK 

Seksjonsstyret diskuterte søknaden. Seksjonsstyret påpekte at årsmøtet vedtar påmeldingsavgiften og 

reisefordelingen for kommende sesong. Det var enighet i diskusjonen.   

 

Vedtak 4-16:  

Seksjonsstyret støtter ikke Harstad IBK sin søknad om å slippe påmeldingsavgiften. Det vises til at det ikke 

tidligere er blitt gitt innvilgelse ved slike søknader. Kostnadsbildet ved deltakelse i eliteserien er tydeliggjort i 

informasjon fra forbundet og klubblisenssøknaden. Seksjonsstyret forholder seg til årsmøtet og vedtak knyttet til 

serieavgiften og reisefordelingskasse fra årsmøtet.  

 

 

Sak 5-16 NM for kvinner 2015 

Seksjonsstyret diskuterte tidligere praksis for avvikling av NM kvinner, med færre lag enn åtte i eliteserien. 

Seksjonsstyret har også gjennom styremedlemmene fått tilbakemeldinger på ønsker om å spille som herrene. 

Seksjonsstyret anbefaler for et riktig grunnlag, at de aktuelle klubbene blir forespurt om ønsket gjennomføring.  

 

Vedtak 5-16:  

Seksjonsstyret gir elitekomiteen mandat til å utarbeide forslag til seksjonsstyret i innebandy for gjennomføring 

av NM kvinner 2016. Det er syv påmeldte lag. Til informasjon henvises det til tidligere protokoller.  

 

 

Sak 6-16 København  

Seksjonsstyret er invitert til Danmark 6.-8.november for kurs i styrearbeid og politisk arbeid. Kurset arrangeres 

for Danmark, Tyskland, Polen og Norge. Danmark er hovedansvarlig for programmet. Kurset vil holdes av IFF.  

 

Seksjonsstyret vil i seminaret få muligheten til å høste erfaringer fra de andre landene og områder de er gode på. 

Samtidig som Norge vil gi informasjon om hva innebandyen i Norge har lykkes med. 

 

Alle styremedlemmer bes om å gi skriftlig tilbakemelding til sekretær om deltagelse så fort som mulig, slik at 

transport og overnatting kan organiseres. 
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Sak 7-16 Forbundsstyremøte 

Styreleder informerte seksjonsstyret om Forbundsstyremøtet 2.september 2015. Hovedfokus for 

Forbundsstyremøtet 2.september var forbundsseminaret 5.-6.september.  

Det var utover seminarhelgen ingen saker hva angikk innebandy.  

 

Seksjonsstyret etterspurte Forbundsstyrets forventninger til seminarhelgen. Seksjonsleder viste til 

Forbundsstyrets forventning om å få en felles forståelse av NBFs lov, organisasjon, strategi og hovedmål.  

 

 

Sak 8-16 Rutinegjennomgang 

Administrasjonen gjennomgikk seksjonsstyrets arbeidsverktøy for sesongen 2015/2016.  

 

 
Eventuelt 

Seksjonsstyret etterspurte en oversikt over hvilke kurstilbud som er tilgjengelig fra NBF og NIF. Seksjonsstyret 

spør spesifikt etter ledelseskurs og organisasjonskurs. Seksjonsstyret ønsker å vurdere ulike kurstilbud etter 

seminaret i København.  

 

Administrasjonen utarbeider en oversikt til møtet 1.desember. 

 

 
Forfall meldes snarest til Jostein på forbundskontoret. 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Bandyforbund – Innebandyseksjonen 

 

 

Monica Bakke  /S/    Jostein Sjaatil 

Leder     Sekretær 

 


