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Åpning 
 

Seksjonsleder Monica Bakke åpnet møtet med å ønske alle hjertelig velkommen, og takket for et 

rekordstort oppmøte. Hun ønsket de fremmøtte et godt årsmøte. 

 

Sak 1:  Godkjenne de fremmøtte representantene 

Fullmakter ble opplest og godkjent. (Ved voteringer ble blanke stemmer ikke talt. Av denne 

grunn vil det totale antall stemmer for og i mot variere fra sak til sak). 

 

Følgende stemmeberettigede til stede (60 lørdag, 52 søndag): 
Bakke Monica Innebandyseksjonen 
Tanemsmo Egil Innebandyseksjonen 
Bjerkelund Gitte Innebandyseksjonen (søndag) 
Rogne Ole Petter Innebandyseksjonen 
Ådland Ragnhild Innebandyseksjonen 
Semb Arne Innebandyseksjonen (søndag) 
Stabell Per-Harald Innebandyseksjonen 
Anfinsen Ole Petter Nord-Norge Bandyregion (lørdag) 
Eriksen Merethe Sør-Øst Bandyregion 
Løvås Jim Midt-Norge Bandyregion 
Ruud Hege Marie Sør-Vest Bandyregion 
Solem Sigurd Oslo og Akershus Bandyregion 
Sunder Ravi Buskerud Bandykrets 
Vermund Thomas Ajer IBK (lørdag) 
Kolstad Eskild Ajer IBK 
Vermund Tiril Ajer IBK (lørdag) 
Åkerman Lars Bodø IBK 
Jamtli Victoria Bodø IBK 
Vikjord Dag Ragnar Bodø IBK 
Reitan Runa Bygdø Monolitten IL 
Berg Espen Bygdø Monolitten IL 
Bugge Georg Bygdø Monolitten IL 
Halldin Johan Bækkelagets SK (lørdag) 
Gøranson Martin Bærums Verk Hauger 
Larsen Anders Bærums Verk Hauger (søndag) 
Friis Janna Bærums Verk Hauger (søndag) 
Haugstad Line Christin Fjell-Kameraterne  
Tveitnes Fredrik Fjell-Kameraterne  
Andersen Emilie Fjell-Kameraterne  
Simensen Lars Greåker IBK 
Bendiksen Anders Nystad Harstad IBK (lørdag) 
Christensen Nicolai Harstad IBK (lørdag) 
Haukebøe Tale Harstad IBK (lørdag) 
Raastad Jan-Erich Holmlia SK 
Langfjell Hilde Holmlia SK 
Caroprese Paolo IK Akerselva 
Vågen Camilla Klæbu IBK 
Langdal Tom Klæbu IBK 
Dagestad Ståle Nor 92 IBK 
Blenning Tom Fredrik OSI 
Johansen Gry Cicilie Romsås IL 
Johansen Rune Romsås IL 
Hauge Odd Arne Sagene IF (lørdag) 
Moe Siri Sagene IF 
Eriksen Einar Sagene IF 
Vervik Trond Sandnes IBK 



 

Jensen Stanley Sandnes IBK (lørdag) 
Premarasa Nirosa Sandnes IBK (lørdag) 
Strand Gry Sarpsborg IBK 
Strand Geir Sarpsborg IBK 
Andreassen Espen Sarpsborg IBK 
Eriksen Rune A. SF Grei (lørdag) 
Selstad Gitte Enerly SF Grei (lørdag) 
Hansen Knut Hilmar SF Grei (lørdag) 
Moldjord Marit SPKL Freidig 
Moldjord Christian SPKL Freidig 
Ringstad Cathrine SPKL Freidig 
Johansen Jenny Håmås Sveiva Innebandy 
Fredriksen Dag Sveiva Innebandy 
Sletten Terje Sveiva Innebandy 
Munthe Jon Øyvind Torvastad IL 
Lindem Morten Tunet IBK (søndag) 
Trogstad Tomas Volda IBK 
Moberget Kjetil Vålerenga Innebandy 
Evensen Carl-Otto Østensjø/Dverg IBK 
 

Delegater med talerett, men uten stemmerett til stede (19 lørdag, 19 søndag): 
Arntzen Odd Bækkelagets SK 
Larsen Anders Bærums Verk Hauger IF (lørdag) 
Jensen Stanley Sandnes IBK (søndag) 
Hansen Erik Forbundsstyret 
Eriksen Jon Erik Forbundsstyret (lørdag) 
Tanemsmo Maria Forbundsstyret 
Ådland Torgeir Administrasjonen 
Bunæs Lars Administrasjonen 
Westreng Per Christian Administrasjonen 
Tysdal Eivind Administrasjonen 
Hansen Jørn Administrasjonen 
Andreassen Nina D. Administrasjonen 
Zouhar Rune Ali Administrasjonen 
Eriksson Ann Katrin Administrasjonen 
Sjøberg Åsmund Administrasjonen 
Jonsson Tomas Administrasjonen 
Jørstad Kim Administrasjonen 
Larsen Terje Administrasjonen 
Nordseth Frank Administrasjonen 
Ellefsen Ann-Mari Administrasjonen (søndag) 
Sjaatil Jostein Administrasjonen 

 

I tillegg var følgende til stede med observatørstatus: 
Johnsen Thor Romsås IL 
Ravndal Inger Johanne Sandnes IBK (lørdag) 
Kiyani Asim OABR DK (lørdag) 
Bjerkelund Vidar Landslagssjef A kvinner (søndag) 

 

Sak 2:  Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

Innkallingen, sakslisten og forretningsorden ble enstemmig godkjent.  

Sak 3:  Velge dirigent(er), referent(er), samt 2 representanter til å underskrive 
protokollen. 

Odd H. Arntzen, Bækkelagets SK, ble enstemmig valgt til dirigent. Frank Nordseth og Terje 

Larsen, fra administrasjonen, ble enstemmig valgt til referenter for årsmøtet. Jim Løvås, 

Midt-Norge Bandyregion og Carl-Otto Evensen, Østensjø/Dverg IBK, ble enstemmig valgt 

til å underskrive årsmøtets protokoll. 

Sak 4:  Behandle beretning for seksjonen 
Beretningen ble enstemmig godkjent med følgende kommentar:  
 

Punkt 2.1: 

Det ble satt spørsmålstegn ved lovligheten av kjønnsfordelingen i DK-I. DK-leder, Per 

Harald Bai Stabell, lovte at komiteen skulle få dette på plass innen kort tid. 



 

 

Sak 5:  Behandle seksjonens regnskap som oversendes 
Forbundstinget/Forbundsstyret til godkjenning. 
Regnskapet ble enstemmig godkjent for oversending til Forbundstinget for endelig 

godkjenning. 

  

Generalsekretær Tomas Jonsson svarte på diverse spørsmål vedrørende normer for åpenhet 

og reisekostnader i forbundet. 

 

Representant Cathrine Ringstad, SK Freidig, oppfordret forbundet til å se på en samordning 

av forsikringsdelen knyttet til de ulike lisensene i ulike særforbund.  

 

 

Sak 6:  Behandle forslag og saker. 
Hvis et vedtak gjøres, ønsker seksjonsstyret at administrasjonen får mulighet til å skrive regelen inn i 

reglementet slik at intensjonen med regelen beholdes, og at den samsvarer med resten av regelverket. 

 

6.1 Spillereglementet innebandy (Simpelt flertall for å bli vedtatt) 
 

Informasjon: Årsmøtet har tidligere vedtatt at det norske spillereglementet i størst mulig grad skal 

samsvare med IFFs spillereglement. Det er i utgangspunktet ingen endringer for sesongen 16/17. 

 

ENSTEMMIG VEDTATT 

 

6.2 Kampreglementet innebandy (2/3 flertall for å bli vedtatt) 
 

6.2.1 Forslag fra Bærums Verk Hauger IF Innebandy: 

 
1. Vi ønsker å få overført 1. divisjon menn til OABR, tilsvarende som det er i øvrige Bandy 

Regioner.  
a. Vi anser at den tilknytning som i dag er til Forbundet ikke er i samsvar med den 

tilhørighet som er naturlig. 
b. Vi anser at OABR er godt egnet til å ivareta interessene og utviklingen til klubbene 

som er representert i 1. divisjon menn. 
 

IKKE VEDTATT (17 FOR – 32 MOT) 
 

2. Videre bes deltagelsesavgift harmonisert med de øvrige kretser i landet. I dag er det en 
betydelig forskjell mellom deltagelsesavgift for lag i Oslo/Akershus i 1. divisjon enn øvrige 
Bandy Regioner.  

a. I dag er tilfellet det faktum at lag i 2ndre divisjon ikke ønsker opprykk grunnet den 
urimelige deltagelsesavgiften. Den økonomiske belastningen anses for høy. 

b. Innebandy som idrett får den uheldige konsekvens at dermed blir gode lag på lavere 
nivåer enn nødvendig og dermed ikke får utviklet hverken seg selv eller idretten 
samlet sett. 

c. Vi anser at en slik harmonisering av deltagelsesavgiften ned til tilsvarende nivå som i 
øvrige Bandy Regioner vil sikre en bedre likebehandling av alle klubber i Norge og 
idretten generelt sett. Dette for bedre utvikling av innebandy totalt.  

 

PUNKT 2 TRUKKET 

 



 

3. Subsidiært, dersom punkt 2 ikke får oppslutning, da fremmes forslag om deltagelsesavgift kr 
25.000,- for 1 divisjon menn. Fordeles mellom krets kr 15.000,- og Forbundet kr 10.000,-.  
 

PUNKT 3 TRUKKET 

 

Endringsforslag fra Bærums Verk Hauger IF Innebandy som erstatter punkt 2 og 3: 

Seksjonsstyret skal utrede skriftlig, konsekvensene i å tilfalle 1. div. herrer Østland til Oslo og 

Akershus Bandyregion til neste årsmøte for Innebandyseksjonen. Da med fokus på økonomi, sportslig 

nivå og delegering av administreringen av 1. div. i landet. 

 

ENSTEMMIG VEDTATT (57 FOR – 0 MOT) 
 

4. Det er for flere klubber en utfordring med rekruttering av damer til Innebandy. Her bes NBF 

diskutere tiltak de som Forbund kan bidra med for generelt å sikre en god og bedre 

rekruttering. 

 

ÅRSMØTET STILTE SEG ENSTEMMIG BAK UTFORDRINGEN VED 

AKKLAMASJON 
 

 

6.2.2 Forslag fra Gjelleråsen IF Innebandy: 

 
Vi foreslår en ekstra inndeling av aldersbestemt seriespill i forhold til dagens ordning. Vi ønsker 
at det settes opp en ekstra aldersinndeling for J20 og G20 slik at vi får en serie for spillere 
mellom 18 og 20 år. 
 
Den nye inndeling vil da være (i 2016/2017): 
J20 og G20 (født 1996-1997) 
J18 og G18 (født 1998-1999) 
J16 og G16 (født 2000) 
G 15 (født 2001)  
J14 og G14 (født 2002-2003) 
G 13 (født 2003) 
J12 og G12 (født 2004-2005) 
G 11 (født 2005) 
J10 og G10 (født 2006) 
 

IKKE VEDTATT (1 FOR – 50 MOT) 
 

6.2.3 Forslag fra Oslo og Akershus Bandyregion: 

 
1. Endring i § 23 Aldersbestemte klasser. 

Punkt 2. NBF`s innebandyseksjon arrangerer hvert år Norgesmesterskap for følgende 
aldersbestemte klasser: 
 
G18 (laveste tillatte alder G15) 
J18 (laveste tillatte alder J15) 
Endres til: 
G19 (laveste tillatte alder G14) 
J19 (laveste tillatte alder J14) 

 
VEDTATT (40 FOR – 18 MOT) 



 

2. Endring i § 18 Aldersbestemmelser. 
For ordinært seriespill gjelder følgende aldersbestemmelser: 
Veteraner (+ 41): Født 1975 eller tidligere 
Old Boys (+34): Født 1982 eller tidligere 
Old Girls (+33) Født 1983 eller tidligere. Ingen endring. 
Senior: Født 1996 eller tidligere 
G19/J19: Født 1997 eller tidligere 
 

 

IKKE VEDTATT (24 FOR – 19 MOT) 
 

 

6.2.4 Forslag fra IK Akerselva: 

 
1.) 
Norske super ligaen 
Herre Eliteserien bytter navn til NSL. 
Dame Eliteserien bytter navn når de har lag ifra andre deler av landet og minst 8 lag. 
De blir hetende Eliteserien. (De er i utgangspunktet 1 divisjon østlandet) 

Norske Super Ligaen 
Det samme oppsett/ opplegg som i dagens eliteserie, styres av NBF. 
Dette er et navnskifte på dagens eliteserie for herrer. Alle regler skal følges som tidligere.  
(ihht klubblisensreglementet) 

 
Logo: 
Logo av NSL på venstre skulder på alle lagdrakter. Hjemme og borte (logo skal være 5 cm stor) – 
forslaget blir klart til årsmøte 
 
Bekledning: 
Drakter: 
Bortelag SKAL spille med bortedrakter i bortekamper.(eller drakt som skiller lagene). 
Alle skal ha navn på spillerdrakt (gjelder minst hjemmedrakter) 
Drakt UTEN riktig navn/ eller uten navn er bot – 500 kr pr kamp. (pr spiller) 
 
Trenere: 
Skal ha på  
1 mørk bukse, pen trøye og dressjakke  
2 mørk bukse, skjorte og dressjakke. 
3 IKKE treningstøy eller shorts 
 
Gjelder trener, assistent trener og eventuelt sportslig leder som står på benken. 
Bøter: 
Alle bøter som kommer inn for  
- feil på drakter 
- feil tøy på trenere 
går til en egen konto for yngre landslag. 
 
Kamptider: 
Kamptider Elitekamper: Aldri tidligere enn kl 19.30 mandag-fredag 
Det samme under NM kamper for både menn(kvart- og semifinaler) 
NM-Kvinner har samme regler etter gruppespill(semifinaler) 
 
 



 

Baller: 
Skal spille med hvit eller orange ball. 
(det spilles med hvite baller i sarpsborg sin hall under kretskamper – da funker det i NSL) 
 
Resultat: 
Skulle seriekamper ende uavgjort, vil det først bli : 
 
5 minutter sudden death i spill 4 mot 4. 
 
Så straffer ihht til reglement 
 
Poengberegning etter dagens regler: 3 poeng for seier, 1 for uavgjort og 1 ekstrapoeng for seier i SD 
eller straffer. 
Tabellposisjoner – kvalifisering. 
8 førstelag går til sluttspill: 
2 nederste lagene går til kvalifisering mot 1 div vinnere.  
 
Kun vinnere fra 1 div får delta i kvalifisering. Vil ikke vinner av divisjonsavdeling spille kvalifisering er 
det ingen andre som tar deres plass. 
 
Lag som trekker seg fra kvalifisering bøtelegges med 15.000 kr. Penger går til reisekasse for lag som 
er med i kvalifisering. 
 
Det er samme poengberegning som i Eliteserien, samt regler ved uavgjort. 
 
NM -Sluttspill Herrer: 
Alle lag som kommer til Sluttspill betaler inn kr 5000 som sluttspills fee. Vinner av NM tar 30.000 kr, 
sølvvinner 10.000 kr. 
Finale menn- og kvinner senior, SKAL gå på lørdag. 
 
Ellers følger samme regler som i dag. 
 
Kickoff med invitert presse: 
Alle kapteiner herre og damer møter til pressekonferanse. Minst 2 uker FØR eliteseriestart. NBF har 
ansvaret for dette, da vår idrett står i NBF. 
 
3.) Premieringer ved sesongslutt. 
1.Årets Trener i NSL. 
2.)Årets Spiller i NSL. 
3.)Årets herrespiller (inkludert de som spiller utenlands) 
4.)Årets rekke i NSL 
Som dagens regler – kan ikke stemme på kandidater fra egen klubb. 

 
IKKE VEDTATT (7 FOR – 38 MOT) 

 
2.) 
1 div østlandet 
Skal ha 10 lag i sin serie (er det færre så skal det fylles opp). Men lag må følge kriteriene. 
 
2 nederste lagene SKAL til kvalifisering. 
 
Lagene som spiller kvalifisering til 1 div østlandet 



 

 
1. SKAL som dårligst være nr 3 i sin avdeling i 2 div. Lag som ikke kommer som minst nr 3 får 
ikke spille kvalifisering. 
 
2. Ha minst 1 minilag (fra sesongen 17/18) 
 
IKKE VEDTATT (3 FOR – 16 MOT) 
 

 

6.2.4 punkt 2 Endringsforslag fra Bygdø Monolitten IL: 

1. 1. divisjon østland for menn skal bestå av 10 lag (ikke færre). 

 

5. Det best plasserte førstelaget fra sin krets (eller avdeling i OABR) som ønsker opprykk til 1. 

divisjon skal delta i kvalifisering til 1. divisjon østland menn. Dersom det øverst plasserte førstelaget 

ikke ønsker opprykk gis tilbudet til det nest øverst plasserte førstelag. Dersom dette laget ikke ønsker 

opprykk gis tilbudet om kvalifiseringsspill videre nedover på tabellen, med den hensikt at alle 

kretser/avdelinger skal stille med et lag i kvalifiseringsspill. Lag som etter reglene skal rykke ned fra 

2. divisjon kan ikke gis tilbud om kvalifiseringsspill. 

 

IKKE VEDTATT (12 FOR – 14 MOT) 

 
6.2.4 punkt 2 Tilpasset forslag fra Seksjonsstyret: 

Seksjonsstyret ønsker å få vedtatt en intensjon, hvor det vedtas prinsipper, og hvor regelkomiteen gjør 

nødvendige endringer i kampreglementet. 

Styret ønsker følgende vedtatt: 

 

1. 1. divisjon østland for menn skal bestå av maksimalt 10 lag. 

2. Ingen lag rykker direkte ned fra 1. divisjon østland menn. 

3. De to lagene som ender på de to siste plassene etter ferdigspilt serie deltar i kvalifisering for spill 

i 1. divisjon østland menn sammen med lag fra 2. divisjon. 

4. Det skal være to ledige plasser for kvalifisering til 1. divisjon østland menn. Hvis det på grunn av 

at lag rykker ned fra eliteserien, ikke er to (2) ledige plasser i 1. divisjon, spiller også tredje siste, 

fjerde siste, osv. lag kvalifisering for å holde plassen i 1. divisjon østland menn. 

 

VEDTATT (19 FOR – 4 MOT) 
 
 
3.) Landslag 
 
a.) Dersom ikke budsjetter strekker til skal det være mulig å innhente sponsorer for å dekke 
kostnader. 
 
1.sponsorer skal IKKE være i konkurranse med allerede inngåtte avtaler 
2. følge NIFs reglement 
 
b.) Dersom det ikke innhentes nok penger skal det være lov å kreve egenandel. Dette for å 
kunne sende full tropp til sluttspill. 
 
VEDTATT (38 FOR – 2 MOT) 
 

 



 

6.3 Andre forslag innebandy (Simpelt flertall for å bli vedtatt) 
 
 

6.3.1 Forslag fra Seksjonsstyret: 

 

Endring av Klubblisensreglementet 2016/2017 

 

Seksjonsstyret har behandlet innkomne klubbsøknader til forenklet klubblisens. Klubblisensutvalget 

har behandlet innkomne søknader til klubblisens for 2016/2017. 

Seksjonsstyret opplever ikke at dagens klubblisensreglement er i tråd med ønsket intensjon. 

Konsekvensene ved reglementet må henge sammen med kravene i reglementet. Seksjonsstyret 

fremmer på bakgrunn av dette forslag til nytt klubblisensreglement for 2016/2017. Det vises til vedlagt 

klubblisensreglement, med markerte endringsforslag under punkt 6.4. 

Generelt 

Alle rapporteringer forutsettes å følge Norsk Standard Kontoplan for alle organisasjonsledd 
tilknyttet Norges idrettsforbund og Olympiske komité (NS4102). Denne skal brukes av alle 
klubber. 
Idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser gjelder og skal følges. 
All rapportering skal gjelde for hele klubben – alle avdelinger – samt eventuelle tilknyttede 
selskaper. 

1. Innledning 

1.1 Bakgrunn:  

 Elitelisensen ble implementert fullt ut fra sesongen 2011/2012. 

 Fra sesongen 2014/2015 blir elitelisensreglementet erstattet med et klubblisensreglement.  

 Gjennom lisensordningen kan norsk innebandy kontinuerlig ha fokus på å finne ordninger for å 
øke den generelle kvaliteten på et av våre viktigste produkt - eliteseriene for menn og kvinner.  

 For at innebandyen skal få økt rekruttering, bedre sin sportslige og administrative kvalitet og få 
økt oppmerksomhet rundt hele idretten, må vi få klubber som kontinuerlig utvikler seg sportslig, 
administrativt og økonomisk.  

 Det er eliteserieklubbene som bør gå foran og være inspirasjon og målestokk for øvrige klubber. 

 For å heve kvaliteten og rammevilkårene, må alle eliteklubber ta et felles løft, ut fra objektive 
mål og krav satt av innebandyklubbene selv, gjennom sine demokratisk valgte idrettspolitiske 
organer.  

1.2 Hovedmålsetning 

 Å oppnå en gjennomgående økning av kvaliteten på innebandyproduktet! 

1.3 Målsetninger: 

 Å prioritere rekrutteringen og utviklingen av unge spillere og organiseringen av aldersbestemte 
lag. Med aldersbestemte lag menes lag for spillere i aldersgruppen 6-18 år. 

 Å sikre lokalt utviklede spillere i de enkelte eliteklubbene 

 Å gi bedre og mer stabile trenings- og kampforhold for innebandyspillere 

 Å utvikle og sikre at klubbene har en kompetent sportslig og administrativ ledelse  

 Å sikre at klubbene driver økonomisk sunt og forsvarlig og utvikler sitt inntektspotensial 

 Å utvikle våre arrangement og arenaer slik at spillere, dommere, publikum, sponsorer og presse 
får en best mulig opplevelse av eliteseriespill 

 Å utvikle idrettens kommunikasjonsstrategi, for å sikre at innebandyens andel i mediebildet 
styrkes 

 Å fremme en gjensidig forståelse av fair-play 

 Å ha en felles forståelse av begrepet «Ren idrett» (http://www.antidoping.no/) 

http://www.antidoping.no/


 

1.4 Rammer for klubblisensen: 

a) Innebandyens seksjonsstyre skal før hvert kalenderår, i løpet av desember, fastsette kravene 
til kommende sesongs eliteserie for menn og kvinner etter høring blant eliteserie- klubbene og 
1. divisjonsklubbene. Disse kravene ligger til grunn for søknad om klubblisens. 

b) Klubber som er sportslig kvalifisert til å spille i den kommende sesongs eliteserie må få 
innvilget lisens for å få spille eliteserie. 

c) Alle klubber må ha avholdt sitt årsmøte 31.mars, jf NIFs lov § 2-11 (8). Som vedlegg til 
søknaden skal årsmøteprotokoll medfølge, samt dokumenter som kreves iht. 
klubblisenssøknaden. 

d) Seksjonsstyret nedsetter et Klubblisensutvalg. 
e) NBF v/ seksjonsstyret er lisensgiver etter innstilling fra Klubblisensutvalget. 
f) Klubblisensutvalget saksbehandler og innstiller til seksjonsstyret om en klubb skal få lisens på 

bakgrunn av skriftlig søknad og fastsatte lisenskrav. 
g) Klubblisensutvalgets innstilling skal foreligge innen 15.05 forut for kommende sesong. Dersom 

ikke Klubblisensutvalget vil innstille på lisens skal utvalget i forkant ha dialog med aktuell 
klubb med sikte på å løse uavklarte forhold. 

h) Seksjonsstyret fatter vedtak om lisens innen 01.06. forut for kommende sesong, basert på 
Klubblisensutvalgets innstilling, og eget skjønn basert på dialog med den aktuelle klubb. 

i) Seksjonsstyrets avgjørelse kan ankes til NBF’s Ankeutvalg, jf Sanksjons- og 
protestreglementet kapittel 8. 

j) Seksjonsstyret kan på eget initiativ ta opp en lisenssak til ny behandling, dersom nye 
opplysninger i saken fremkommer. 

2. Krav om klubblisens - Eliteserien 

a) Alle klubber i Eliteserien skal ha klubblisens. 
b) Klubber som ikke tildeles klubblisens kan ikke spille i Eliteserien. 
c) Klubber som tidligere er tildelt klubblisens, kan fratas denne etter reglene i dette reglement. 
d) Klubber som resultatmessig har kvalifisert seg for spill i Eliteserien, men som unnlater å søke 

om lisens innen fristen, sanksjoneres etter kapittel 6 med mindre de har søkt og fått innvilget 
flytting av laget i henhold til pkt. 2 e). 

e) Klubber som ikke ønsker å benytte sin plass i Eliteserien, må skriftlig søke om flytting av laget 
ned en divisjon og søknaden må sendes seksjonsstyret via NBF v/administrasjonen innen 
31.03. Søknaden vil videre bli behandlet av seksjonsstyret og administrerende myndighet i 
den regionen klubben tilhører. 

f) Dersom en klubb, som resultatmessig er kvalifisert for spill i Eliteserien, ikke får innvilget sin 
søknad om klubblisens, skal klubben plasseres i høyeste kretsserie.  
Klubben vil ikke ha mulighet til å kvalifisere seg til spill i eliteserien påfølgende sesong. 

3. Klubblisens 

Alle klubber som skal spille i eliteserien, må søke om klubblisens hvert år innen 20.april. 
Bruk standard søknadsskjema for den aktuelle sesongen. 
Alle klubber som skal delta i eliteseriekvalik må bekrefte, via et forenklet søknadsskjema 
innen 1.mars, at de oppfyller de grunnleggende kravene til klubblisens. 

3.1 Økonomiske kriterier 

a) Føre regnskap etter Norsk standard.  Regnskapet skal føres/revideres i henhold til regnskaps- 
og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet NIF dersom den årlige 
omsetningen er på mindre enn NOK 5 mill. Små organisasjonsledd kan imidlertid velge å følge 
regnskapsloven. I de tilfellene der disse bestemmelsene følges skal autorisert revisor benyttes 
og kontrollkomité oppnevnes. Er den årlige omsetningen på over NOK 5 mill. skal 
regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven følges.  
Jfr. NIFs lov § 2-11.  

b) Ha positiv egenkapital i siste års regnskap, jfr. dog pkt. 5.1 
c) Ha et realistisk driftsbudsjett med et løpende likviditetsbudsjett.  

3.2 Infrastruktur kriterier  

a) Arena godkjent for minimum 200 tilskuere. 
b) Bekrefte at klubben, til enhver tid, vil følge gjeldende arrangementsreglement og ha godkjent 

arrangementspersonell i sekretariatet med kunnskap om kampreglement, spillereglement og 
arrangementsreglement. (Gjennomført sekretariatskurs som arrangeres før seriestart). 



 

c) Tilgjengelig førstehjelpsutstyr ved alle arrangement. 

3.3 Sportsrelaterte kriterier 

a) Fra første sesong i eliteserien, skal klubben ha minimum ett (1) aldersbestemt lag, av samme 
kjønn, som gjennomførte seriespill foregående sesong. 

b) Fra tredje sammenhengende sesong i eliteserien, skal klubben ha minimum to (2) 
aldersbestemte lag av samme kjønn, som gjennomførte seriespill foregående sesong. 

c) Fra fjerde sammenhengende sesong i eliteserien for menn, skal klubben ha minimum fire (4) 
aldersbestemte lag av samme kjønn, som gjennomførte seriespill foregående sesong. 

d) Fra fjerde sammenhengende sesong i eliteserien for kvinner, skal klubben ha minimum tre (3) 
aldersbestemte lag av samme kjønn, som gjennomførte seriespill foregående sesong. 

e) Minilag og lag i aktivitetsserier godkjennes som aldersbestemt lag med minimum 50 % 
deltakelse i arrangerte runder foregående sesong. 

f) For klubber i regioner hvor det ikke finnes seriespill for aldersbestemte lag, må klubben 
dokumentere forsvarlig satsning på annen måte, med aktivitetsplaner og rapporter. 

g) Klubben plikter å ha kontrakt med spillerne tilhørende elitelaget. Sammen med 
lisenssøknaden skal det sendes inn en oversikt over de spillerne som har kontrakt for 
kommende sesong. Hvis klubben har færre enn 8 spillere på kontrakt, skal det sendes inn en 
redegjørelse for klubbens arbeid med å sikre spillerstall for sesongen. 

h) Minst en av evt. flere trenere knyttet til eliteserielaget, må ha gjennomført minimum trener 2 i 
trenerløypa (eller tilsvarende), eller forplikte seg til dette i sin kontrakt. 

3.4 Personrelaterte kriterier 

a) Klubben må fylle alle nødvendige verv i et styre: leder, nestleder, sekretær, kasserer samt ha 
valgt revisorer eller ansatt autorisert revisor. 

b) Klubben må fylle verv for sportslig leder for elitelag i klubben  

4. Kriterier for tildeling 

a) Klubbens/selskapets økonomiske utvikling de seneste år. 
b) Klubbens/selskapets evne til å budsjettere sine inntekter, og spesielt kostnader, de seneste år. 
c) Klubbens/selskapets budsjett for kommende sesong, herunder hvorvidt dette samsvarer med 

tidligere års inntekter og kostnader, eventuelt dokumentasjon for større endringer. 
d) Klubbens/selskapets økonomiske evne til å gjennomføre en ny sesong. 
e) Klubbens/selskapets dokumenterte finansiering av negativ egenkapital. 
f) Klubbens/selskapets dokumentasjon av eventuelle nye inntekter i forhold til tidligere år. 
g) Klubbens/selskapets egenkapital sett i forhold til omsetning. 
g)h) Klubbens/selskapets oppfyllelse av økonomiske, infrastrukturelle, sportsrelaterte og 

personrelaterte kriterier under reglementets punkt 3. 

5. Behandling av søknadene 

5.1 Klubblisens for spill i eliteserien 

Klubblisensutvalget vil på bakgrunn av innsendt dokumentasjon behandle søknadene og tildele 
lisens etter fire (4) kategorier. 
 

a) Klubblisens uten anmerkninger 
Denne kategorien innebærer at klubben ikke er underlagt spesielle restriksjoner. 

b) Klubblisens med status under overvåking 
Klubber som kommer inn under denne kategorien kan ikke inngå nye forpliktende avtaler som 
innebærer økte kostnader, uten først å ha skriftlig dokumentert finansieringen. 

c) Lisens med status under overvåking tildeles klubber: 

 Som har negativ egenkapital inntil 100.000, men overskudd i siste regnskapsår. 

 Som har negativ egenkapital mellom 100.000 - 300.000 og med overskudd som er større 
enn 15 % av den negative egenkapitalen fra siste regnskapsår. 

 Som ikke oppfyller alle krav under kapittel 3 punktene 3.1, 3.2 og 3.4, men har 
tilfredsstillende dokumentasjon på planer om tiltak for å oppfylle mangler i løpet av 
sesongen. 
 
 
 



 

d) Klubblisens med status under skjerpet overvåking. 
Klubber som kommer inn under denne kategorien har ikke anledning til å påta seg nye 
økonomiske forpliktelser, herunder å tegne kontrakter med spillere og trenere, uten 
forutgående, skriftlig godkjennelse av innebandyseksjonen. 
 
Lisens med status under skjerpet overvåking tildeles klubber: 

 Som har negativ egenkapital inntil 100.000, og underskudd i siste regnskapsår. 

 Som har negativ egenkapital mellom 100.000 - 300.000 og med overskudd som er mellom 
0-15 % av den negative egenkapitalen fra siste regnskapsår. 

 Som har negativ egenkapital over 300.000 og overskudd på mer enn 15 % av den 
negative egenkapitalen fra siste regnskapsår. 

Klubber med status skjerpet overvåking og som medfører poengtrekk ved sesongstart 
tildeles klubber: 

 Som har negativ egenkapital mellom 100.000 - 300.000, og underskudd i siste 
regnskapsår. 

 Som har negativ egenkapital over 300.000 og med overskudd som er mellom 0-15 % av 
den negative egenkapitalen fra siste regnskapsår. 

Klubblisensutvalget innstiller ikke på klubblisens dersom klubben: 

 Leverer søknad for sent etter oppgitte frister og purringer. 

 Ikke oppfyller alle krav under kapittel 3 punktene 3.1, 3.2 og 3.4, og har ingen 
tilfredsstillende dokumentasjon på planer om tiltak for å oppfylle mangler i løpet av 
sesongen. 

 Har negativ egenkapital over 300.000, og underskudd i siste regnskapsår. 

 Har vært under skjerpet overvåking forrige sesong og forverret sin situasjon. 

 Utbetaler lønn og honorarer i strid med norsk lovgivning. 

 Ikke oppfyller sine avtalte forpliktelser overfor andre organisasjonsledd i norsk idrett. Her 
inngår også at det ikke skal finnes forfalt uoppgjort gjeld til NBF, NBF-I eller den region 
klubben tilhører. 

 Skader idrettens anseelse, jfr. NIFs lov § 11-4 første ledd bokstav j) 

 Ikke oppfyller alle krav under punkt 3.3 om sportsrelaterte kriterier 

5.2 Endringer i klubblisenskategori. 

Selv om en klubb får tildelt lisens, kan klubblisenskategorien endres, sanksjoner gjøres 
gjeldende og i spesielle tilfeller kan lisensen trekkes tilbake i løpet av sesongen.  Endringer, 
eventuelt tilbaketrekning, av tildelt lisens kan først finne sted etter drøfting med angjeldende 
klubb. 

6. Sanksjoner 

6.1 Nektelse/inndragning av lisens: 

NBF v/seksjonsstyret kan, etter en helhetsvurdering av klubbens økonomiske situasjon, avslå 
å tildele klubblisens, eventuelt inndra en tidligere utstedt klubblisens. 
Videre kan NBF v/seksjonsstyret avslå å tildele klubblisens, eventuelt inndra en tidligere tildelt 
klubblisens, i følgende tilfeller: 

 Dersom en klubb/selskap ikke oppfyller sin informasjons- og/eller rapporteringsplikt i 
herværende bestemmelser med den følge at NBF ikke kan vurdere klubbens/selskapets 
økonomiske situasjon. 

 Dersom en klubbs/selskaps rapportering viser at forutsetningene for tildeling av 
klubblisensen er vesentlig endret eller bortfalt, eller klubben/selskapet ikke lenger oppfyller 
de konkrete krav/kriterier i kapittel 3. 

 Dersom en klubb/selskap ikke søker klubblisens innen angitte frister og purringer. (Jf. 
Punkt 6.2)  

6.2 Administrative forføyninger: 

NBF v/seksjonsstyret kan i stedet for inndragning eller nektelse av tildeling av klubblisens, 
benytte sanksjoner som ikke er å anse som straff i samsvar med NIFs lov § 11-1 og §11-2 
(NIFs straffebestemmelser). 
 

 Sanksjoner ved ikke å overholdte frister eller ved manglende eller for sent innsendte 
dokumenter. 



 

 Ved å Ikke ha søkt om klubblisens innen fristen ilegges et gebyr på kr.6000,- og det 
varsles om at det vil bli sanksjonert med poengtrekk hvis ny frist ikke overholdes. Det 
purres med 7 dagers frist. Hvis denne fristen ikke overholdes sanksjoneres det med 
poengtrekk, og det gis en ny 7 dagers frist med varsel om at laget strykes fra kommende 
sesongs serie hvis fristen ikke overholdes. Hvis ikke den endelige fristen overholdes, 
strykes laget fra kommende sesongs serie, og laget plasseres kommende sesong i 
nederste divisjon i den regionen klubben tilhører.  

 Ved for sent innsendte dokumenter (Jf. Punkt 1.4.c) i henhold til frister (se kapittel 3) 
ilegges et gebyr på kr.5000,-. Etter 5 dager blir det purret på manglende dokumenter. 
Mottas ikke dokumentene innen to (2) hverdager påløper det ytterligere kr 2.000,- pr 
hverdag. Maksimumsgebyr kr 20.000,- 

7. Klageadgang 

En avgjørelse etter kapittel 6 (Sanksjoner), fattet av seksjonsstyret, kan påklages til NBFs 
ankeutvalg. 
Klagen skal fremsettes skriftlig og senest 14 dager etter at vedkommende er gjort kjent med 
avgjørelsen. Klagen sendes til NBF v/administrasjonen som videresender klagen sammen 
med sakens dokumenter til ankeutvalget. 
 
Ankeutvalgets avgjørelse er endelig. 

8. Endring av Klubblisensreglementet 

Dette reglement kan endres av Seksjonsstyret etter høring blant eliteserieklubbene- og 
1.divisjonsklubbene. 
 
 

VEDTATT (47 FOR – 4 MOT) 
 

 

6.3.1 Endringsforslag fra Oslostudentenes Idrettsklubb: 

 

Nytt punkt 3.5 i Klubblisensreglementet 2016/2017: 

Ved særlige grunner kan seksjonsstyret innvilge dispensasjon fra punktene 3.1 – 3.4. Dispensasjonen 

skal være begrunnet og publisert. 

 

Tillegg i punkt 5.1, siste knutepunkt i Klubblisensreglementet 2016/2017: 

Ikke oppfyller alle krav under punkt 3.3, jfr. punkt 3.5, om sportsrelaterte kriterier. 

 

IKKE VEDTATT (18 FOR – 34 MOT) 
 

 

6.3.2 Forslag fra Seksjonsstyret: 

 

Endring av styremedlemmers valgperioder. 

Seksjonsstyret foreslår å endre styremedlemmers valgperioder. Vi ønsker at alle styremedlemmer 

velges for 2 år samtidig, slik at man unngår utskiftninger i styret hvert eneste år og som følge av det 

får bedre kontinuitet i arbeidet. I praksis vil dette medføre årsmøter som vanlig hvert år, men at det 

bare arrangeres valg annet hvert år. Styret ønsker å fremme dette som forslag til Forbundstinget 

dersom flertall på årsmøtet. Dersom vedtatt, vil dette gjelde fra om med årsmøtet 2017, med valg i 

oddetallsår. 

 

IKKE VEDTATT (14 FOR – 36 MOT) 
 

 

 

 



 

6.3.3 Forslag dommergodtgjørelse fra og med sesongen 2016/2017: 

 

Eliteserien for menn:  kr.1100,- pr. dommer  (ingen endring) 

Eliteserien for kvinner:  kr.1100,- pr. dommer  (ingen endring) 

1.div øst for menn:  kr.  950,- pr. dommer  (ingen endring) 

 

ENSTEMMIG VEDTATT (58 FOR – 0 MOT) 
 

 

6.3.4 Forslag fra Sandnes IBK vedrørende reisekasse for eliteserien menn 2016/2017 

 

Vi ønsker å øke reisekassen som er en del av serieavgiften. Vi ønsker at samtlige lag i eliteserien 

herrer betaler 15000 kr for hvert lag som er med utenfra Østlandet. I kommende sesong vil det derfor 

bli 30000 kr for alle 12 lagene da Harstad og Sandnes deltar. 

 

VEDTATT (24 FOR – 14 MOT) 

 

 

Sak 7:  Foreslå avgifter til sesongen. (Avgiftene fastsettes og godkjennes av 
Forbundstinget/ Forbundsstyret) 

 

Eliteserien menn (12 lag) Kr.  Eliteserien kvinner (7 lag) Kr. 
Serieavgift:   Serieavgift:  

Påmeldingsavgift 31.500,-  Påmeldingsavgift 25.000,- 

Reisekasse serie (fordelingskasse)  30.000,-  Reisekasse serie (fordelingskasse) 0,- 

Reisekasse dommer 20.000,-  Reisekasse dommer 15.000,- 

Sensoravgift (dommerobservasjoner) 3.500,-  Sensoravgift (dommerobservasjoner) 3.500,- 

E-cup avgift 3.000,-  E-cup avgift 3.000,- 

NM -avgift 2.500,-  NM –avgift * 0,- 

SUM: 90.500,-  SUM: 46.500,- 

 

VEDTATT (27 FOR – 20 MOT)  ENSTEMMIG VEDTATT (39 FOR – 0 MOT) 
 

 

1.div ØST menn (9 lag) Kr. 
Serieavgift:  

Påmeldingsavgift 28.500,- 

Reisekasse serie (fordelingskasse) 0,- 

Reisekasse dommer 15.000,- 

Sensoravgift (dommerobservasjoner) 3.500,- 

E-cup avgift 0,- 

Kval -avgift 2.500,- 

SUM: 49.500,- 

 

ENSTEMMIG VEDTATT (28 FOR – 0 MOT) 

 

 

* Ved påmelding til NM-sluttspill for kvinner, vil det enkelte deltakerlag bli fakturert. 

 

 

 

 

 

 



 

Endringsforslag fra Vålerenga Innebandy: 

 

Under behandling av avgiftene fremmet Vålerenga Innebandy forslag om at alle lag i alle  

1. divisjonsavdelinger for menn i landet, skal ha samme serieavgift. 

 

1.div menn Kr. 
Serieavgift:  

Påmeldingsavgift 28.500,- 

Reisekasse serie (fordelingskasse) 0,- 

Reisekasse dommer 20.000,- 

Sensoravgift (dommerobservasjoner) 3.500,- 

E-cup avgift 0,- 

Kval -avgift 2.500,- 

SUM: 54.500,- 

 

 

FORSLAGET BLE TRUKKET ETTER EN LENGRE DISKUSJON VEDRØRENDE 

AVGIFTER 

 

 

Følgende avgifter foreslås for sesongen 2016-2017: 

Overgangssaker som er klare til behandling før 1.9:  kr. 750,-  (Ingen endring) 

Overgangssaker som er klare til behandling etter 1.9:  kr. 1500,-  (Ingen endring) 

 

Gebyr ved utlån av spillere over 17 år:  kr. 1500,-  (Ingen endring) 

 

Medieavgift for klubber i obligatorisk seriespill:  kr.  800,-  (økning kr. 50,-) 

 

Årsmøteavgift for klubber i obligatorisk seriespill:  kr. 500,-  (Ingen endring) 

 
ALLE AVGIFTENE ENSTEMMIG VEDTATT (49 FOR – 0 MOT) 

 

Sak 8:  Behandle delmålsplan 2016-2019 
 Seksjonsleder Monica Bakke gikk igjennom seksjonens delmålsplan for 2016-2019. 

  

Representanten fra Vålerenga Innebandy, Kjetil Moberget, mente at delmålsplanen manglet 

noen vesentlige områder, deriblant IT, landslag, inkludering og noe om hvordan vi skal bli flere 

medlemmer. 

 

Representanten fra Tunet IBK, Morten Lindem, etterlyste hva som var gjort knyttet til 

aktivitetstilbud for jenter og hva intensjonsavtale under delmål Klubb betyr. Videre påpekte han 

at årsberetningen må vise hva som er gjort i forhold til tidligere delmålsplan, slik at årsmøtet 

kan ta en avsjekk. 

 

Representanten fra Bærums Verk Hauger IF, Martin Gøranson, etterspurte informasjon om EL-

Innebandy i forbindelse med årsmøtet, årsberetningen og delmålsplanen. 

 

Styret kommenterte de konkrete innspillene og tok disse til etterretning. 

 

DEN FREMLAGTE DELMÅLSPLANEN FOR SEKSJONEN BLE ENSTEMMIG 
VEDTATT MED PÅLEGG OM Å FØLGE INNSPILLENE FRA VIF 
INNEBANDY, TUNET IBK OG BÆRUMS VERK HAUGER IF TIL NESTE 
ÅRSMØTE (47 FOR – 0 MOT) 



 

Sak 9:  Foreslå budsjett for kommende sesong. (Forbundstinget/Forbundsstyret 
vedtar budsjettet for kommende periode) 

 Monica Bakke orienterte om det foreliggende budsjettet. 

 

Representanten fra Sveiva Innebandy, Terje Sletten, ba styret om å ta med seg innspillene fra 

årsmøtet vedrørende reisekasse. Han ønsket videre at alle lag skulle ta del i den økonomiske 

byrden knyttet til reisekasse. Han etterlyste informasjon om hva forbundet arbeider med mellom 

årsmøtene. Avslutningsvis ønsket Sletten at forbundet jobber for å få flere godkjente 

behandlingssteder knyttet til lisensforsikringen. 

 

Representanten fra SK Freidig, Cathrine Ringstad, ønsket at lisensen skulle være kun på alder, 

ikke på nivå. 

 

Styret tar med seg innspillene i det fremtidige arbeidet. 

  
ENSTEMMIG VEDTATT (50 FOR – 0 MOT) 
 
 

Sak 10:  Valg 2016/2017 

 

Valgkomiteens innstilling til Seksjonsstyret NBF-I 2016/2017 

 
Leder:  Egil Tanemsmo (2 år), Klæbu IBK 

  

Nestleder:  Gitte Bjerkelund (1 år), Tunet IBK 

  

1. Styremedlem:  Lisbeth Pettersen Hildremyr (ny) (1 år), Østensjø/Dverg IBK 

  

2. Styremedlem:  Christian Moldjord (ny) (2 år), SK Freidig 

  

3. Styremedlem:  Ole Petter Rogne (gjenvalg) (2 år), Sarpsborg IBK 

  

4. Styremedlem:  Arne Semb (ikke på valg) (1 år igjen), Bærums Verk Hauger IBK 

  

5. Styremedlem:  Ragnhild Ådland (gjenvalg) (2 år), Fjellkameraterne IL 

  

1. Varamedlem:  Trine Olafsrud (1 år), Vågsbygd IBK 

  

2. Varamedlem:  Gry Cicilie Onstad Johansen (2 år), Romsås IL 

  

3. Varamedlem:  Silje Johansen (2 år), Nor 92 IBK 

 

ENSTEMMIG VALGT VED AKKLAMASJON 
 

 

Valgkomité for 2016/2017: 

Leder:   Monica Bakke, Holmlia SK   

Medlem:  Cathrine Ringstad, Freidig SK   

Medlem:   Jan Magnar Ingebrigtsli, Nittedal IL   

Varamedlem:  Arne Nilsen, Slevik IBK   

 

ENSTEMMIG VALGT VED AKKLAMASJON 
 



 

 

Foreslå representant til forbundsstyret (denne velges formelt på Forbundstinget): 

 

Egil Tanemsmo, seksjonsleder 

 

ENSTEMMIG VALGT 
 

 

Velge representanter til Forbundstinget: 

 
Det nyvalgte seksjonsstyret får fullmakt til å finne det antall representanter de har tildelt. 

 

ÅRSMØTET GA ENSTEMMIG SEKSJONSSTYRET DENNE FULLMAKTEN 
 

Dirigent Odd H. Arntzen takket for seg og mottok blomster og gave for god innsats. Ny leder Egil 

Tanemsmo takket for tilliten og oppfordret alle klubber og kretser/regioner til å bruke seksjonsstyret, 

og komme med innspill fortløpende. På den måten kan alle påvirke jobben for innebandyens fremme, 

også i mellom årsmøtene. Han takket videre Monica Bakke for hennes store innsats som leder og 

medlem av styret gjennom åtte år, og hun fikk overrakt blomster og gave. Per Harald Bai Stabell ble 

også takket av med blomster og gave. 

 

President Erik Hansen holdt en avslutningstale der han blant annet påpekte viktigheten av 

Grasrotandelen for klubbene, edruelighet på kostnadssiden i idretten, og en trygg økonomi i forbundet. 

Møtet ble hevet søndag 5. juni kl. 12.00. 

 

 

 

 

Protokollen er kontrollert og godkjent, Oslo 7. juni 2016: 

 
 

 

_____________________ _____________________ 

Jim Løvås Carl-Otto Evensen 

Desisor Desisor 

 

 

 

_____________________ _____________________ 

Frank Nordseth Terje Larsen 

Referent Referent 


