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Protokoll for seksjonsstyret innebandy møte nr. 2 2015/2016 
20.oktober, Ullevål Stadion 

Tilstede: 

 

 
Ikke tilstede: 

Monica Bakke, Egil Tanemsmo, Gitte Bjerkelund, Ole Petter Rogne, Arne Semb, Ragnhild 

Ådland, Per Harald Bai Stabell, Dag Fredriksen, Jostein Sjaatil (administrasjonen) 

 
Einar Røstgård, Victoria Hansen 
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Protokoll 
 

 
Sak 9-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 1. 2015/2016 

Protokollen fra styremøte nr. 1 i sesongen 2015/2016 ble godkjent over e-post. 

 

Vedtak sak 9-16:  

Seksjonsstyret godkjente protokollen fra første styremøte i sesongen 2015/2016 16.september 2015. 

 

 

Sak 10-16 Organisasjonskomiteen 

Egil Tanemsmo orienterte om komiteens aktivitet siden forrige styremøte 4.september. Komiteen har 

gjennomført to møter, et i Trondheim og et per telefon med komiteens kontaktperson i administrasjonen.  

 

Møtet i Trondheim satte fokus på sportslig utvikling og rollen sportslig leder. Midt-Norge Bandyregion er i 

startfasen for et eventuelt prosjekt for etablering av sportslig leder/utvalg i regionens klubber. Møtet med 

administrasjonen satte fokus på prioritering og tidsfrister. 

 

Møtene har fungert som kartlegging av organisasjonen og dens behov.  

 

Komitelederen har ellers vært synlig i Trondheim ved deltakelse under samspillkonferansen og ved idrettens 

hederstegn. Samspillkonferansen satte fokus på arenaer for samspill mellom idrett, kultur, det offentlige og 

næringsliv. Idrettens hederstegn gjorde stas på ildsjelder fra alle kommuner tilknyttet Sør-Trønderlag 

idrettskrets. Samtidig ble store prestasjoner i toppidrett, gode arrangementer, idrettsmerkevinnere og stipend til 

unge idrettsutøvere hedret og delt ut. 

 

Det var ikke innstilt forslag til vedtak fra organisasjonskomiteen.  
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Sak 11-16 Media- og kommunikasjonskomiteen 

Monica Bakke orienterte om komiteens aktivitet siden forrige styremøte 4.september. Komiteen har 

gjennomført et møte med komiteens kontaktperson i administrasjonen.  

 

Komiteen har planlagt møteaktivitet fremover, med nytt møte i uke 46. Komiteen ønsker å følge opp sine ideer 

for synliggjøring av innebandy eksternt og internt. Dette innebærer synliggjøring av NM for økt interesse og 

publikumsantall. Samt synliggjøring av VM for kvinner i desember.  

 

Hvilke tiltak som kan igangsettes i inneværende sesong for å synliggjøre innebandyen mer, vil være et sentralt 

punkt i komiteens videre arbeid.  

 

Komiteen ba om tilslutning til å jobbe videre med sine planer fra styret, en tilslutning som ble gitt av styret.  

 

Det var ikke innstilt forslag til vedtak fra media- og kommunikasjonskomiteen 

 

 

Sak 12-16 Dommerkomiteen 

Per Harald Bai Stabell orienterte om komiteens aktivitet siden forrige styremøte 4.september. Komiteen har 

gjennomført to møter. 

 

Komiteen har fulgt opp saken knyttet til målvaktshjelmer. Her er det sendt ut en presisering til dommerne om 

hvordan kontroll av målvaktshjelmer skal håndteres.  

 

Komiteen har hatt en positiv samling med dommerkomiteledere fra regioner/kretser. Samlingen hadde 10 

deltakere fra Nord-Norge Bandyregion, Midt-Norge Bandyregion, Sør-Vest Bandyregion, Sør-Øst 

Bandyregion, Oslo og Akershus Bandyregion og Hordaland Bandykrets. Per Harald Bai Stabell og Jan Nordli 

deltok fra dommerkomiteen. Sogn og Fjordane Bandykrins og Innlandet Bandyregion var ikke tilstede.  

 

Hensikten med samlingen var å hjelpe regionene videre med struktureringen rundt sine dommerkomiteer. 

Mange temaer var oppe og mange diskusjoner ble gjort. Arbeidet med å bedre dommersituasjonen må fortsette. 

Deltakerne fikk derfor i oppgave å skrive hvordan de ser for seg veien videre. 

 

Dommersituasjonen i forbundsseriene er prekær på nåværende tidspunkt. Det er like mange dommerpar som i 

fjor, men flere lag og kamper. Det ser ikke ut til at det kommer noen nye dommerpar opp fra regioner/kretser de 

nærmeste årene.  

 

Arne Semb la til dommersituasjonen for EL-innebandy, som samsvarer med dommersituasjonen for resten av 

landet. 

 

Per Harald Bai Stabell tar med seg innspillet fra Arne Semb til dommerkomiteens arbeid.  

 

Dommerkomiteen har fått et nytt medlem, ved Lars Bredby.  

 

Det var ikke innstilt forslag til vedtak fra dommerkomiteen. 

 

 

Sak 13-16 Elitekomiteen 

Ole Petter Rogne orienterte om komiteens aktivitet siden forrige styremøte 4.september. Komiteen har 

gjennomført to møter, et i Vestby og et i Oslo. 

 

Komiteen har gått igjennom mandatet og ønsket en drøfting med seksjonsstyret om mandatet. 

Seksjonsstyret drøftet tilbakemeldingene og ga elitekomiteen sin forståelse og tolkning av mandatet. Komiteen 

tar med seg seksjonsstyrets tilbakemeldinger fra drøftingen til vurdering.  
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Det er igangsatt dialogrunder med klubbledere i eliteseriene og landslagssjefer. Elitekomiteen ønsker å møte 

klubbene, så langt det lar seg gjøre, på hjemmebane. Komiteen vil, etter innspill fra seksjonsstyret, vurdere sine 

økonomiske ressurser for hvordan gjennomføringen av møterundene blir ivaretatt.  

 

Arbeidet med revidering av klubblisensen videreføres fra forrige styreperiode, med noen få tekstforandringer. 

Revidert klubblissens vil ferdigstilles og sendes ut på høring til eliteklubbene, før jul.   

 

Komiteen har diskutert antall lag i eliteserien. Elitekomiteen ønsker å se nærmere på dette, for å se hvor mange 

lag det er hensiktsmessig å ha i eliteseriene.  

 

Per Harald Bai Stabell ga innspill til antall lag i eliteserien basert på dommersituasjonen nå og de nærmeste 

årene.  

 

Komiteen jobber for å få med et eksternt medlem på plass. 

 

Det var ikke innstilt forslag til vedtak fra elitekomiteen. 

 

 

Sak 14-16 Breddekomiteen 

Ragnhild Ådland orienterte om komiteens aktivitet siden forrige styremøte 4.september.  

 

Komiteen har begynt kartleggingen av arbeidet. Første prioritet vil bli å besette komiteen med flere medlemmer.  

Seksjonsstyret ga innspill til hvilke personer som er naturlig å forhøre seg med, for å besette komiteen. 

 

Det var ikke innstilt forslag til vedtak fra breddekomiteen. 

 

 

Sak 15-16 Inkluderingskomiteen 

Arne Semb orienterte om komiteens aktivitet siden forrige styremøte 4.september.  

 

Komiteen har planlagt igangsetting av arbeidet. Utvalget som ble satt ned i forrige styreperiode vil forespørres 

om deltakelse i den nye komiteen.  

 

Monica Bakke viste til komiteens kontaktperson i administrasjonen, som begynner i sin stilling 1.november 

2015. Arne Semb vil opprette kontakt med kontaktpersonen etter 1.november. 

 

Det var ikke innstilt forslag til vedtak fra inkluderingskomiteen. 

 

 

Sak 16-16 Innstilling landslagssjef U-19 menn 

Seksjonsstyret var forelagt administrasjonens innstillingsforslag til stillingen som landslagssjef U-19 menn.  

 

Seksjonsstyret vedtok, enstemmig, innstilt kandidat til landslagssjefstillingen for U-19 menn. Navnet vil 

offentliggjøres på innebandyens nettsider hvis kandidaten takker ja til stillingen.  

 

 

Sak 4-16 Søknad Harstad IBK 
AU-I orienterte om Harstad IBK sitt svar til seksjonsstyrets vedtak til søknaden om å slippe 

påmeldingsavgiften.  

 

Seksjonsstyret ønsker å presisere noen momenter knyttet til årsmøtet og Harstad IBK sin opplevelse av 

årsmøtet. Styret ga AU-I og administrasjonen i oppgave å følge opp med et presiserende svar til Harstad IBK  
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Sak 6-16 København 

Monica Bakke, Egil Tanemsmo, Ragnhild Ådland, Per Harald Bai Stabell og Jostein Sjaatil (administrasjonen), 

vil delta under IFF seminaret i København 6.-8.november.  

 

Administrasjonen orienterte kort om reiseplanene.  

 

 

Sak 7-16 Forbundsstyremøte 

Monica Bakke informerte fra forbundsstyremøtet 5.oktober.  

 

IFF møte i Tsjekkia 

Erik Hansen, president i Norges Bandyforbund, Monica Bakke og Tomas Jonsson (generalsekretær) deltok 

under IFFs informasjon- og diskusjonsmøte i forbindelse med Champions Cup i Mlada Boleslav i Tsjekkia.  

Norge fikk markert seg godt rundt møtebordet med sin representasjon.  

 

Etisk utvalg 

Forbundsstyret ønsker å sette ned et utvalg som kan klargjør kjøreregler for behandlingen av etiske saker. Dette 

for å få en hensiktsmessig og ryddig behandling. Monica Bakke blir leder av utvalget. Utvalget vil bli besatt av 

faglige personer.  

 

Seksjonsstyret ønsket et slikt utvalg velkommen. 

 

Norges Bandyforbunds (NBF) landslagsaktivitet 

Forbundsstyret har, gjennom flere møter, diskutert hvilke landslag NBF har innen sine tre idretter. Sentralt i 

diskusjonen står grunnlag, hensikt og kostnader for landslagene. På forbundets seminar på Gardermoen 

utfordret idrettspresident Tom Tvedt NBF på blant annet vår talentutvikling. Forbundsstyret ønsker med 

bakgrunn i diskusjonene og utfordringen fra idrettspresidenten at flest mulig sider ved NBFs landslagsaktivitet, 

i alle tre idretter beskrives og evalueres. Dette vil danne grunnlag for å definere dagens status. 

Statusbeskrivelsen vil legges til grunn for utformingen av strategien for den videre utviklingen på dette 

området. 

 

Forbundsstyret har vedtatt å engasjere en ekstern person til å ivareta styring og gjennomføring av prosjektet.  

Prosjektet ønskes igangsatt våren 2016. 

 

Monica Bakke orienterte styret om sakens innhold og at dette arbeidet også vil gjelde innebandy. Samtidig må 

innebandyseksjonen ta innover seg diskusjonene rundt grunnlag, hensikt og kostnader for innebandyens 

landslag. Seksjonsstyret i innebandy og administrasjonen arbeider for at våre landslag skal kunne reise med 

fulle tropper. Allikevel er grunnlaget og økonomien ikke alltid tilstede for dette.  

 

U19-kvinner 

Med bakgrunn i forrige informasjonspunkt, NBFs landslagsaktivitet, må seksjonsstyret i innebandy ta 

konsekvensene som ligger knyttet til grunnlaget og økonomien for U19-kvinner. De ble varslet før sommeren at 

de ikke ville kunne dra med full tropp. Monica Bakke har hatt en samtale med landslagssjefen for U19-kvinner 

for å avklare forhold rundt rammen som er gitt for antall spillere og ledere i troppen. Møtet ble initiert etter 

ønske fra landslagssjefen. 

 

Da det ikke er planlagt IFF møter i Canada, under VM for U19-kvinner, velger seksjonsstyret å tildele den 

avsatte budsjettkostnaden rundt seksjonslederens reise til Canada til en ekstra spiller. Følgende ble vedtatt: 

 

Seksjonsstyret vedtok å tildele budsjettert billett for IFF representasjon under VM U19-kvinner i Canada til en 

ekstra spiller i U19-kvinner troppen. Seksjonsstyret øremerket med dette billetten til en ekstra spiller.  
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Sak 17-16 Informasjon administrasjon 

Administrasjonen orienterte kort om status på serieadministrasjonssytemet, nye nettsider, kurs og lisenser. 

 

Serieadministrasjon 

Administrasjonen orienterte kort om turneringsadmin (TA), som er satt i drift som nytt 

serieadministrasjonssystem for forbundets serier.  Systemet er under utvikling og er i liten grad testet. Det betyr 

at det var usikkerhet ved igangsettingen. Administrasjonen har hatt backup systemer gående, for å sikre en 

smertefri igangsetting. Takket være ekstern og intern kompetanse har vi til nå ikke stått overfor kritiske 

mangler.   

 

Da systemer er under utvikling må en være forberedt på merkostnader ved utvikling av manglende 

funksjonaliteter. Oppfatningen av systemet så langt, er at det er et solid system som er vært å videreutvikle.  

 

Nettsider 

Det ble videre orientert om status på arbeidet med forbundets nye nettsider. WEB-applikasjonen er nærmest 

ferdigutviklet. Det arbeides med overføring av «statiske» data fra gammel plattform samt 

kompetanseoppbygning for å sikre mest mulig «levende» innhold på sidene. Arbeidet er i rute, og det er 

planlagt lansering av nye forbundssider og innebandysider 1.januar 2016.  

 

Kurs 

Knyttet til kurs er det gjennomført 12 innebandykurs i perioden 1.august til 9.oktober. De 12 kursene fordeler 

seg med 8 kurs innen virksomhetsområdet dommer, 2 kurs innen virksomhetsområdet trener og 2 kurs innen 

virksomhetsområdet arrangement. Totalt har det vært 134 deltakere innom på kurs, hvorav 70 

dommerkursdeltakere, 31 trenerkursdeltakere og 33 arrangementskursdeltakere. Flere kurs er i gang, og flere 

kurs vil starte opp den nærmeste måneden. 

 

Lisens 

Seksjonsstyret fikk presentert lisensstatus per 15.oktober 2015, som viste 5489 løste lisenser. Tallet er en 

økning i forhold til samme tidspunkt i 2014. Administrasjonen vil følge med på utviklingen videre.  

 

 

Sak 18-16 Taushetsplikterklæring 

Det har tidligere blitt underskrevet taushetsplikterklæringer av seksjonsstyremedlemmer som behandler 

klubblisenssøknader. AU-I ser at en slik taushetsplikterklæring vil være fornuftig for alle styremedlemmene i 

forbindelse med deres arbeid i de ulike komiteene. AU-I ønsket seksjonsstyrets vurdering av en slik erklæring. 

 

Seksjonsstyret delte oppfatningen av behov for en taushetsplikterklæring, og ga AU-I oppgaven med å lage et 

forslag til neste styremøte. 

 

 

Sak 19-16 Sikkerhet haller 

AU-I viste til VGs forside fra 12.oktober. Saken handlet om dødsfall som følge av manglende sikring av mål i 

idretten.  

 

Seksjonsstyret ser alvorlig på saken, og diskutere saken nærmere. En felles oppfatning er at sikring av mål i 

hallene er viktig for innebandyidretten. De ulike styrerepresentantene la frem ulike erfaringer, som de har 

opplevd.  

 

En oppfatning var at når håndballen bruker hallflatene, sikrer de sine mål. Når innebandyen skal benytte 

hallflaten må de flytte og sikre målene selv. Flyttingen skjer uten at målene sikres på en tilstrekkelig måte, da 

nødvendige rutiner og anordninger ofte ikke er på plass.  

 

En annen oppfatning er at innebandyen må rydde plass for sin aktivitet på hallflaten. Mens innebandyen selv tar 

ansvar for å rydde vekk vant og mål etter bruk.  

 

Styret var opptatt av hvordan vi går videre med dette, politisk og administrativt.  
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AU-I følger opp saken med presidenten i NBF, og utfordrer han på hvordan innebandyen politisk kan jobbe mot 

sikring av mål i idrettshallene.  

 

Dommerkomiteen vil ta med seg punktet til sine dommerkurs. Dette for å bevisstgjøre kamplederne på deres 

rolle. 

 

Administrasjonen vil utarbeide en oppfordring til våre klubber om å sette fokus på sikkerheten. Det ønskes at 

oppfordringen innehar hvordan utfordringer med sikring av mål i haller kan håndteres og hvordan klubbene kan 

være pådrivere mot andre idretter som benytter samme idrettshaller. 

 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. Men saken settes opp på neste styremøte, for å avdekke hva som er gjort, 

hvordan fremdriften går frem og om det ønskes ytterligere tiltak.  

 

 
 

Norges Bandyforbund – Innebandyseksjonen 

 

 

Monica Bakke  /S/    Jostein Sjaatil 

Leder     Sekretær 

 


