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Protokoll for seksjonsstyret innebandy møte nr. 4 2015/2016 9.februar 
2016, Ullevål Stadion 

Tilstede: 

 

 

Ikke tilstede: 

Egil Tanemsmo, Gitte Bjerkelund, Einar Røstgård, Ole Petter Rogne,  

Jostein Sjaatil (Administrasjonen)  

 

Monica Bakke, Arne Semb, Ragnhild Ådland, Per Harald Bai Stabell, Victoria Hansen, Dag 

Fredriksen. 
 

Saksliste 
 

Sak 29-16  Protokoll styremøte nr. 3. 2015/2016 

Sak 21-16 Klubblisens 

Sak 23-16 Tildeling av NM-plasser aldersbestemte klasser 

Sak 24-16  Informasjon AU-I 

Sak 10-16  Organisasjonskomiteen 

Sak 25-16  Dialog seksjonsstyret og kretser/regioner 

Sak 12-16  Dommerkomiteen 

Sak 26-16  Kampdelegater i hallene – NBFs forlengede arm på kamparenaer 

Sak 27-16  Økning sensoravgift 

Sak 13-16  Elitekomiteen 

Sak 17-16  Informasjon administrasjon 

Sak 18-16  Taushetsplikterklæring 

Sak 28-16  Årsmøte/Seminar 2016 

Protokoll 
 

 
Sak 29-16  Protokoll styremøte nr. 3. 2015/2016 

Protokollen fra styremøte nr. 3 i sesongen 2015/2016 ble godkjent over e-post. 

 

Vedtak sak 29-16:  

Seksjonsstyret godkjente protokollen fra tredje styremøte i sesongen 2015/2016 1.desember 2015. 

 

Sak 21-16 Klubblisens 

Elitekomiteen har i møte 12.januar 2016 gått igjennom mottatte høringssvar knyttet til klubblisensreglement 

2016/2017. Elitekomiteen har, basert på høringssvarene, innstilt et justert klubblisensreglement 2016/2017 til 

behandling av seksjonsstyret.   

 

Vedtak sak 21-16:  

Seksjonsstyret vedtok 22.januar 2016 klubblisensreglementet 2016/2017.  

 

 

Sak 23-16 Tildeling av NM-plasser aldersbestemte klasser 

På bakgrunn av antall innrapporterte seriespillende lag fra regioner/kretser har seksjonsstyret blitt forelagt 

forslag på tildeling av NM-plasser aldersbestemte klasser.   

 

J16 

Forelagt tildeling: Puljespillet J16 gjennomføres med 8 lag 

 

Oslo og Akershus: 8 lag (Inkluderer lag fra Østfold (2) og Buskerud (1))  

Resterende regioner/kretser: 0 lag 
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Seksjonsstyret vedtok forelagt tildeling 18.desember 

 

 

J18 

Forelagt tildeling: Det arrangeres ikke NM aldersbestemt J18 

I henhold til kampreglementet er det ikke innrapportert mange nok seriespillende lag til å arrangere NM-

puljespill med minst 8 lag.  

 

Seksjonsstyret vedtok forelagt tildeling 18.desember 

 

 

G16 

Forelagt tildeling: Puljespillet G16 gjennomføres med 10 lag 

 

Oslo og Akershus: 4 lag  

Østfold: 2 lag 

Midt-Norge: 0 lag 

Innlandet: 1 lag 

Nord-Norge: 1 lag 

Rogaland: 2 lag 

 

Seksjonsstyret vedtok forelagt tildeling 18.desember 

 

 

G18 

Forelagt tildeling: Puljespillet G18 gjennomføres med 8 lag 

 

Oslo og Akershus: 6 lag  

Østfold: 0 lag 

Midt-Norge: 1 lag 

Innlandet: 0 lag 

Nord-Norge: 0 lag 

Rogaland: 1 lag 

 

Seksjonsstyret vedtok forelagt tildeling 18.desember 

 

 

Sak 24-16  Informasjon AU-I  
Egil Tanemsmo innledet saken med informasjon fra AU-I 

 

Vedtatt arrangør NM puljespill kvinner 

AU-I har behandlet søknader for NM puljespill kvinner og vedtatt ny arrangør. Da Grei SF grunnet hallkapasitet 

måtte si fra seg arrangementet, har Nor 92 blitt tildelt arrangementet. Nor 92 er tildelt arrangementet sammen 

med Tunet IBK. 

 

Sveiva IBK var også søker til arrangementet. Da det har vært et politisk ønske å spre NM arrangementet, ble 

Nor 92 tildelt arrangementet da Sveiva IBK er arrangør av NM finalene. 

 

Innstilling vedtak konstellasjon av AU-I (Arbeidsutvalget innebandyseksjonen)   

AU-I har stor arbeidsbelastning, og ønsker å øke antall medlemmer i AU-I med et nytt medlem. AU-I ønsker å 

holde momentet på arbeidet i styret og i mellom styremøtene oppe ved å ha flere møter mellom hvert styremøte.  

 

Vedtak sak 24-16: 

Seksjonsstyret vedtok å øke antall medlemmer i AU-I med et nytt medlem fra 1.februar til seksjonens årsmøte i 

juni. Per Harald Bai Stabell blir tredje medlem i AU-I.  
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Sak 10-16  Organisasjonskomiteen 

Egil Tanemsmo orienterte om komiteens siste møter, 11.januar og 23.januar. Styret var forelagt rapport fra 

begge møtene.  

 

Organisasjonskomiteen ønsker å benytte seg av kretskoordinatoren (KK), til å være seksjonsstyrets bindeledd 

mellom seg selv og regioner/kretser. Det ses ikke som hensiktsmessig (på nåværende tidspunkt) at 

organisasjonskomiteen skal sende andre representanter rundt i KKs fotspor. 

 

Organisasjonskomiteen ønsker innblikk i kretser/regioners tanker og utfordringer i forbindelse med flere 

momenter. Hensikten er på sikt å opparbeide en dialog mellom regioner/kretser og 

organisasjonskomiteen/seksjonsstyret.  

 

Sak 25-16  Dialog seksjonsstyret og kretser/regioner 

Organisasjonskomiteen ba seksjonsstyret om å fatte vedtak på forelagt komiterapport, om å benytte 

kretskoordinatoren som seksjonsstyrets bindeledd mellom seg selv og regioner/kretser, der kretskoordinatoren 

har med seg temaer til regioner/kretser som organisasjonskomiteen ønsker å sette fokus på. 

 

Vedtak sak 25-16:  

Seksjonsstyret ga sin støtte til at organisasjonskomiteen kan jobbe videre mot foreslåtte fokuspunkter sammen 

med kretskoordinator i NBF.  

 

 

Sak 12-16  Dommerkomiteen 

Gitte Bjerkelund orienterte om komiteens arbeid.  

 

Komiteen har innstilt to saker til styrets behandling, sak 26-16 og sak 27-16.  

 

 

Sak 26-16  Kampdelegater i hallene – NBFs forlengede arm på kamparenaer 

Dommerkomiteen (DK) har lenge diskutert behov og mulighet for flere observasjoner av dommerne. Antall 

observatører kan være en utfordring, men det er også en økonomisk del som må tas hensyn til.  

Videre ønsker DK større fokus på sikkerhet i haller der det bedrives innebandyaktivitet. Det gjelder både 

fysiske forhold som sikring av potensielt farlige installasjoner som førstehjelpsutstyr, eksempelvis. 

 

NBF-I har en arrangementsinstruks som lag i forbundsseriene forventes å innfri. 

 

DK foreslår at det oppnevnes kampdelegater som får i ansvar å besøke arrangementer i forbundsregi igjennom 

sesongen. Kampdelegaten skal vurdere arrangementet i henhold til NBF-Is arrangementsinstruks/reglement for 

klubber med lag i forbundsseriene, og være NBF-I sin forlengede arm på kamparenaen.  

 

Hensikten er å på sikt gi en kvalitetsheving av våre forbundsseriearrangementer og øke synligheten til NBF-I. 

 

DK mener at kampdelegater bør innta en ikke-aktiv rolle (observere) og kun rapportere til administrerende 

myndighet.  

 

Seksjonsstyret var positive til forslaget fra DK. Elitekomiteen (EK) har også diskutert dette. EK ser at det er 

sammenfattende interesser. Det samsvarer også med tilbakemeldinger fra dialog mellom EK og klubbene.  

 

EK og styret ser det som naturlig at dette jobbes videre med. Styret ser det som naturlig at EK påtar seg arbeidet 

med å videreutvikle en slik rolle og ordning. EK ber om noe tid for å utvikle rollen og ordningen. Arbeidet vil 

påbegynnes i mars etter endt besøksrunde hos eliteklubbene, som ferdigstilles i februar. EK ønsker bistand fra 

de andre komiteene og spesielt dommerkomiteen.   
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Vedtak sak 26-16:  

Seksjonsstyret vedtok å videreutvikle en ordning med kampdelegater som i første omgang følger opp NBF-I sin 

arrangementsinstruks med seriene NBF-I administrerer. Elitekomiteen får i oppgave å videreutvikle ordningen. 

DK leder og fagansvarlig i dommerkomiteen bidrar som sparringspartnere for Elitekomiteen.  

 

 

Sak 27-16  Økning sensoravgift 
DK ønsker å ha flere observasjoner og lagene som er med i forbundsseriene er spredd over ett større geografisk 

område, som gir lengre reiser. DK har diskutert hvorvidt sensoravgiften bør økes eller ikke. DK ser at for å 

tilfredsstille et økt antall observasjoner med lengre reisevei må sensoravgiften økes.  

 

Seksjonsstyret diskuterte saken og stiller ser samme behov som DK.  

 

NBF-I fremmer sak for årsmøtet om å øke sensoravgiften fra kr 3.000,- til kr 3.500,-. 

 

Vedtak sak 27-16:  

Seksjonsstyret fremmer for årsmøtet en økning av sensoravgiften fra 3.000,- til 3.500,-. Det ønskes flere 

observasjoner av forbundsseriedommerne og lagene som er med i forbundsseriene, som er spredd over ett 

større geografisk område, som gir lengre reiser.  

 

 

Sak 13-16  Elitekomiteen 

Einar Røstgård orienterte om status for arbeidet i komiteen.  

 

Besøksrunden til eliteklubbene har gitt positive tilbakemeldinger fra klubben, til at de blir besøkt og møtt. 

I møtene har det vært prat rundt tre-fire temaer.  

 

Elitekomiteen vil utarbeid et notat etter besøksrunden til alle eliteklubbene er gjennomført. Besøksrunden er 

forventet ferdig i løpet av februar.  

 

 

Sak 17-16  Informasjon administrasjon 

Administrasjonen orienterte om status i administreringen av sak 20-16 og sak 21-16.  

 

Administrasjonen orienterte videre styret om antall kurs som er rapportert inn for 2015 til Norges 

idrettsforbund. Totalt har det vært 649 medlemmer på kurs i løpet av kalenderåret 2015. De 649 deltakerne 

fordeler seg over 55 kurs. Kursene er knyttet til virksomhetsområdene: Dommer, Trener, Arrangement og 

medlem. 

 

Dommer: 21 kurs – 210 deltakere 

Trener: 27 kurs – 300 deltakere 

Arrangement: 8 kurs – 124 deltakere 

Medlem: 1 kurs – 15 deltakere. 

 

Styret påpekte at vil, om ikke allerede, være behov for å utvikle kurs innen de øvrige virksomhetsområdene 

(organisasjon og ledelse, aktivitetstilbud og anlegg), da organisasjonen fortsetter å vokse.  

 

Administrasjonen orienterte tilslutt om status på lisensutviklingen, som viser en økning på 150 flere lisenser løst 

i år, sett i forhold til samme tidspunkt i fjor. Det ser ut til at seksjonen når sine budsjetterte lisensinntekter. 

 

 

Sak 18-16  Taushetsplikterklæring 

Styret har i møtene 20.oktober og 1.desember diskutert hensikt og innhold i taushetsplikterklæringen, som er 

ment gjeldende for alle styremedlem, varamedlem og komitemedlemmer. Til møtet var det forelagt en revidert 

versjon, etter juridisk gjennomgang.  

 

Seksjonsstyret stilte seg positive til erklæringen og fattet vedtak. 
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Vedtak sak 18-16:  

Seksjonsstyret vedtok forelagt taushetsplikterklæring, som gjelder alle styremedlem, varamedlem og 

komitemedlemmer i seksjonen. 

 

 

Sak 28-16  Årsmøte/Seminar 2016 

Seksjonsstyret opplever tidligere seminar som positive, da de har gitt rom for erfaringsutveksling og vært en 

viktig møteplass. For fremtidige seminaret ønsker styret at det i større grad skal fremgå en hensikt for 

seminaret. Dette for at seminarene skal bidra til utviklingen fremover mot målene for norsk innebandy, samtidig 

som deltakerne skal vite hva de vil oppnå og få igjen ved deltakelse.   

 

Styret gikk vekk i fra å arrangere et seminar i forbindelse med årsmøtet 2016. Styrearbeidet denne perioden har 

blitt omstrukturert i forhold til tidligere år (komitéarbeid), og det ønskes derfor mer tid til å forberede et faglig 

seminar som skaper fremdrift for utviklingen, som kan implementeres i komitéarbeidene og således gi en 

tydeligere hensikt. 

 

Styret ønsker å markere jubileet 25.mai 2016 med en jubileumsmiddag lørdag 4.juni. Samtidig ønsker styret å 

legge opp til tid for erfaringsutveksling. Årsmøtet 2016 blir derfor avholdt over to dager med oppstart lørdag 

4.juni, jubileumsmiddag lørdag kveld og fortsettelse av årsmøtet søndag 5.juni. 

 

Det vil så snart som mulig sendes ut mer informasjon til klubbene og regioner/kretser, samt legges ut på 

nettsiden. 

 

Vedtak sak 28-16 

Seksjonsstyret vedtok å arrangere årsmøtet 2016 over to dager, lørdag 4.juni til søndag 5.juni, der det lørdag 

kveld blir jubileumsmiddag i forbindelse med seksjonens 25 års jubileum. 

 

 
 

Norges Bandyforbund – Innebandyseksjonen 

 

 

Monica Bakke  /S/    Jostein Sjaatil 

Leder     Sekretær 

 


