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Protokoll for seksjonsstyret innebandy møte nr. 5 2015/2016 5.april 
2016, Ullevål Stadion 

Tilstede: 

 

 

Ikke tilstede: 

Monica Bakke, Egil Tanemsmo, Gitte Bjerkelund, Arne Semb, Per Harald Bai Stabell, 

Jostein Sjaatil (Administrasjonen)  

 

Einar Røstgård, Ole Petter Rogne, Ragnhild Ådland, Victoria Hansen,  
 

Saksliste 
 

Sak 33-16  Protokoll styremøte nr. 4. 2015/2016  

Sak 30-16 Tildeling arrangementet eliteseriekvalik menn 2016 

Sak 34-16 Eliteserien kvinner 2016/2017 

Sak 24-16  Informasjon AU-I 

Sak 10-16  Organisasjonskomiteen 

Sak 11-16 Media og kommunikasjonskomiteen 

Sak 12-16  Dommerkomiteen 

Sak 13-16  Elitekomiteen 

Sak 21-16 Klubblisens 

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

Sak 14-16 Breddekomiteen 

Sak 15-16  Inkluderingskomiteen 

Sak 3-16 Møteplan sesongen 2015/2016 

Sak 28-16 Årsmøte/Seminar 2016 

Sak 31-16 Innstilling landslagssjef A kvinner 

Sak 32-16 Spillesystem serie – regler for rekkefølge 

Sak 17-16 Informasjon administrasjonen 

 

Protokoll 
 

 

 
Sak 33-16  Protokoll styremøte nr. 4. 2015/2016 

Protokollen fra styremøte nr. 4 i sesongen 2015/2016 ble godkjent over e-post. 

 

Vedtak sak 33-16:  

Seksjonsstyret godkjente 10.mars 2016 protokollen fra styremøte nr. 3 sesongen 2015/2016. 

 

 

Sak 30-16 Tildeling arrangementet eliteseriekvalik menn 2016 

Seksjonsstyret mottok arrangørsøknader fra Harstad IBK og Lye IL Innebandy til det utlyste arrangementet 

eliteseriekvalik menn 2016. Søknadene ble oversendt seksjonsstyret til behandling over e-post. Det ble avgitt 

fem stemmer, med 3 mot 2 i favør Harstad IBK. 

 

Vedtak sak 30-16:  

Seksjonsstyret tildelte arrangementet eliteseriekvalik menn 2016 til Harstad IBK.  

 

Begrunnelse: Styret ønsker å spre arrangementene rundt om i landet. Da Lye IL Innebandy arrangerte forrige 

kvalik i 2013, tildeltes arrangementet i 2016 til Harstad IBK.   
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Sak 34-16  Eliteserien kvinner 2016/2017 

Seksjonsstyret mottok søknad om forenklet klubblisens fra BMIL. I søknaden ble styret gjort oppmerksomme 

på at BMIL sitt elitelag for kvinner ønsker å forbli værende i eliteserien. Styret behandlet saken over e-post med 

innstillingsforslag om at BMIL beholdt plassen i eliteserien for kvinner. 

 

Einar Røstgård erklærte seg inhabil i saken og deltok ikke i behandlingen. 

 

Vedtak sak 34-16: 

Bygdø Monolitten IL beholder plassen i eliteserien for kvinner for kommende sesong 2016/2017. 

 

Begrunnelse: Det er ingen lag som ønsker opprykk, og for å beholde en serie med flere lag og kamper tilbys 

BMIL å fortsette å spille eliteserie.BMIL har hatt godkjent lisens uten anmerkninger de siste sesongene.  

 

 

Sak 24-16  Informasjon AU-I  
Monica Bakke innledet møtet med informasjon fra behandlede saker i AU-I.  

 

Informasjon om valgte kamptider NM-finalene  

 

 

AU-I var forelagt tre ulike forslag for kamptidspunkter, med tanke på visning av NM finalene på Tv2. AU-I 

valgte kamptidspunktene som ikke gir for lang tid mellom finalene søndag, og minimerte risikoen for at 

sendingen vil bli kuttet underveis.  

 

 

Informasjon om tidsrammer lag for årsmøtet 

AU-I har diskutert ulike tidspunkt for start av årsmøtet 2016. Datoer for årsmøtet var satt. Årsmøtet starter 

13.00 lørdag 4.juni. Årsmøtet fortsetter søndag. Mer informasjon blir sendt ut i forbindelse med innkallingen.  

 

 

Sak 10-16  Organisasjonskomiteen 

Egil Tanemsmo orienterte om komiteens arbeid.  

 

Komiteen har vurdert ulike endringsforslag for organisasjonen. To endringsforslag er vurdert hensiktsmessig for 

organisasjonen på nåværende tidspunkt. De to forslagene var fremmet til styret før møtet. Komiteen ønsket 

styrets vurdering av de foreslåtte endringene. Styret støttet vurderingene og intensjonen bak endringene. 

Komiteen vil jobbe videre med forslagene, og utarbeide disse til neste styremøte for eventuelle justeringer. 

Forslagene vil fremmes for årsmøtet 2016.   

 

 

Sak 11-16  Media og kommunikasjonskomiteen 

Monica Bakke orienterte om komiteens arbeid.  

 

NM finalene blir vist på Tv2. Dagbladet vil vise de aldersbestemte finalene på lørdag.  

 

Det er gjort forsøk på å vise to NM semifinaler via Dagbladet sin webplattform. Forsøkene ble ikke landet, da 

det ble for kort frist for Dagbladet. Dialogen med klubbene i forbindelse med visning av semifinalene, har vist 

interesse for visning av innebandykamper mer permanent. Det jobbes på bakgrunn av dette for å få en plattform 

der det mer permanent kan vises innebandykamper. 

 

Det ble videre orientert at IFF sin kombinerte salgsavtale er vedtatt av alle involverte medlemsland. NBF sine 

forbehold er godtatt av IFF.  
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Sak 12-16  Dommerkomiteen 

Per Harald Bai Stabell orienterte om komiteens arbeid.  

 

Det jobbes blant annet med kommunikasjonssystem for dommerne, vurdering av observatørene, veiledning av 

unge voksne dommere, dommerkomiteer og samling under NM finalene og budsjett for sesongen 2016/2017. 

 

AU-I tar med DK sitt budsjettforslag i arbeidet med budsjettforslaget for årsmøtet 2016.  

 

 

Sak 13-16  Elitekomiteen 

Styret var informert på e-post med status fra elitekomiteen. Orienteringen på e-post ble gjennomgått.  

 

 

Sak 21-16 Klubblisens 

Styret gikk igjennom behandlingen av forenklet klubblisens. Seksjonen merker seg at det er gitt ulik 

saksdokumentasjon til seksjonsstyret og ankeutvalget.  

Styret behandlet foreslått klubblisensutvalg. 

 

Seksjonen diskuterte videre vei for klubblisensreglementet og eventuelle endringer av dette. Styret ønsker et 

tydeligere regelverk. Det vil etterspørres et bredere saksgrunnlag frem til neste styremøte, der diskusjonen 

fortsetter mot en konklusjon. Et eventuelt forslag vil bli forelagt som sak til årsmøtet.  

 

Styret vedtok å nedsette følgende medlemmer til klubblisensutvalget. 

Jon Erik Eriksen (leder), Einar Røstgård (medlem), Gitte Bjerkelund (medlem) og Monica Bakke (vara) 

 

 

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

Styret var forelagt et forslag til arrangementrapport til diskusjon/gjennomgang. Forslaget ble ikke gjennomgått, 

da styret ønsker mer informasjon om rapporten for å behandle den.   

 

Styret ba EK ta kontakt med DK for videre samtaler, og legge forslaget frem til neste styremøte. 

 

 

Sak 14-16  Breddekomiteen 

Styret gikk igjennom siste komiterapport.  

 

 

Sak 15-16  Inkluderingskomiteen 

Arne Semb orienterte om status i komitearbeidet.  

 

Komiteen har hatt tre møter, der de har diskutert hvem som skal være med og hvilke områder i mandatet 

komiteen skal jobbe mot i første fase. Komiteen er besatt av medlemmer fra EL-innebandymiljøer i første 

omgang.  

 

Diskusjonene peker på områder som rekruttering, trener- og dommerutdanning, og anlegg. 

 

 

Sak 3-16 Møteplan sesongen 2015/2016 

Det vises til møteplan vedtatt i første styremøte sesongen 2015/2016 4.september.  

 

Da årsmøtet er flyttet en helg frem, fra 12.-13. juni til 4.-5.juni, må planlagt seksjonsstyremøte 24.mai flyttes. 

Dette for å rekke behandling av innkomne saker til årsmøtet 2016. Frist for å sende inn forslag til seksjonsstyret 

er 6.mai. Forslag til ny dato for styremøte i mai er: 18.mai  

 

Vedtak sak 3-16:  

Seksjonsstyret vedtok å endre oppsatt styremøte 24.mai til 18.mai 2016.  
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Sak 28-16  Årsmøte/Seminar 2016 

Seksjonen diskuterte saker som har vært behandlet i styret gjennom sesongen, og hvilke saker styret ønsker å 

fremme for årsmøtet. Saker som er ønsket fremmet vil følges opp av de ulike komiteene som de naturlig er 

tilknyttet. 

 

Styret diskuterte også ulike løsninger rundt rammen for jubileumsmiddagen og årsmøtet som i år vil gå over to 

dager. Det vil etableres en arrangementsgruppe som vil få i mandat å legge rammene til rette for middagen. 

 

 

Sak 31-16  Innstilling landslagssjef A kvinner 

Seksjonsstyret var forelagt administrasjonens innstillingsforslag til stillingen som landslagssjef A kvinner. 

 

Vedtak sak 31-16:  

Seksjonsstyret vedtok, enstemmig, innstilt kandidat til landslagssjefstillingen for A kvinner. Navnet vil 

offentliggjøres på innebandyens nettsider hvis kandidaten takker ja til stillingen. 

 

Gitte Bjerkelund erklærte seg inhabil i saken, forlot rommet og deltok ikke i behandlingen.  

 

 

Sak 32-16 Spillesystem serie – regler for rekkefølge 

Per Harald Bai Stabell orienterte styret gjennom forelagt saksdokument. Styret diskuterte ulike regler for å 

bestemme rekkefølge, og hvordan dette kan benyttes av administrerende myndighet.  

 

 

Sak 17-16  Informasjon administrasjon 

Administrasjonen orienterte om endringen av idrettsregistreringen i norsk idrett. Registreringen har endret navn 

og periode for registrering. Nytt navn er samordnet søknad og rapportering. Medlemstall skal rapporteres i 

perioden 1.-30.april. 

 

Norges idrettsforbund har informert klubbene om endringen, og følger opp tekniske utfordringer rundt 

rapporteringen.  

 

Det er lagt informasjon på www.innebandy.no om rapporteringen og hvor man kan finne informasjon, samt få 

svar på sine spørsmål. NBF vil følge opp klubbene og registreringen som tidligere år.  

 

Alle klubber skal innen 2016 ha et elektronisk medlemsregister.  

 

 

 

Norges Bandyforbund – Innebandyseksjonen 

 

 

Monica Bakke  /S/    Jostein Sjaatil 

Leder     Sekretær 

 

http://www.innebandy.no/

