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Protokoll for seksjonsstyret innebandy møte nr. 1 2016/2017 
20.august, Gardermoen 

Tilstede:  

 
 

Egil Tanemsmo, Gitte Bjerkelund, Lisbeth Hildremyr, Christian Moldjord, Ole Petter Rogne, 

Arne Semb, Ragnhild Ådland, Trine Olafsrud, Gry C. O. Johansen, Silje Elise Johansen, 

Jostein Sjaatil (administrasjonen)  
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Protokoll 
 

Sak 1-17 Tildeling av NM-finalene 2017 

Saken ble behandlet over e-post fra 8.-9.juni 2017. 

 

En søknad kom inn, innen søknadsfristen.  

 

Seksjonsstyret ønsker å oppfordre til at flere klubber søker på utlyste arrangementer, deriblant NM finalene. 

Styret ser det som positivt at flere klubber arrangerer, og således bygger kunnskap og erfaringer fra denne typen 

arrangementer. 

 

Styret har notert seg at den korte fristen for å søke NM-finalene, bør forlenges ved neste anledning.  

 

Vedtak 1-17:  

Sveiva tildeles NM finalene 2017, med opsjon for NM finalene 2018. 

 

 
Sak 2-17 Oppnevning av arbeidsutvalg for seksjonsstyret i innebandy (AU-I) 

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

ønsket et arbeidsutvalg, som håndterer hastesaker mellom de ordinære styremøtene.  

 

Vedtak 2-17:  

Leder og nestleder, Egil Tanemsmo og Gitte Bjerkelund, 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. 
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Sak 3-17 Komitefordeling 

Seksjonsstyret vil, også i sesongen 2016/2017, arbeide etter en arbeidsmodell med komiteer. Styremedlemmene 

hadde på forhånd gitt tilbakemelding om interesseområder og i hvilken komite de ønsket å jobbe. Styret 

diskuterte fordelingen til komiteene. 

 

Det er ønsket en bred fordeling av styremedlemmene i de ulike komiteene. Styret skal minimum ha et 

styremedlem i hver komite, dette for å sikre en forankring til styret. Det skal videre tilstrebes et bredt utvalg av 

personer på bakgrunn av erfaring, geografisk tilknytning og kjønn, når komiteene konstituerer seg selv. 

 

Vedtak 3-17a):  

Seksjonsstyret vedtok følgende fordeling av styret til komiteene:  

Organisasjon:    Gry C. O. Johansen  

Media og kommunikasjon:  Egil Tanemsmo 

Dommer:   Gitte Bjerkelund  

Elite:    Ole Petter Rogne, Christian Moldjord, Lisbeth Hildremyr. 

Bredde:    Ragnhild Ådland, Trine Olafsrud, Silje Elise Johansen.  

Inkludering   Arne Semb, Lisbeth Hildremyr. 

 

Komiteene skal frem til styremøtet 11.oktober konstituere seg selv, med en leder og komitemedlemmer. 

Komiteene skal videre se igjennom sitt mandat og innstille sine prioriteringer, samt eventuelle justeringer i 

form av tillegg eller fratrekk fra mandatene, til styremøtet 13.desember. 

 

 

Seksjonsstyret var forelagt en innstilling om å splitte inkluderingskomiteen (IK) i to komiteer, en videreføring 

av IK med nytt mandat og en ny komite: El-innebandykomiteen (ELK) med nytt mandat. Innstillingen var 

forelagt på bakgrunn av IK sine erfaringer fra i fjor:  

 

Mandatet for IK er svært vidt i omfang og delvis tvetydig i ansvarsområder. Det har derfor vært 

utfordrende for IK å jobbe med flere saker samtidig. IK valgte derfor å jobbe med el-innebandy relaterte 

saker, siden det var kjent område for medlemmene. 

  

IK har vurdert mandatet fra 2015 som delvis overlappende med breddekomiteen på punktet som omfatter 

inkludering av minoriteter i klubbene. Et annet punkt er vurdert til allerede være omfattet av NIF sitt 

arbeid for funksjonshemmede. Mer tydeliggjøring av oppgaver og ansvarsområder fordelt på to komiteer 

er ønskelig. 

 

Styret diskuterte fordeler og ulemper ved dagens organisering av inkluderingskomiteen og foreslått endring. 

Etter avstemning ble det fattet vedtak. 

 

Vedtak 3-17b):  

Seksjonsstyret vedtok ikke å dele inkluderingskomiteen opp i to komiteer. Styret mener komiteen kan 

konstitueres på en slik måte at særinteressene og de arbeidsområdene komitemedlemmene engasjerer seg rundt 

blir ivaretatt. Det ses ikke som hensiktsmessig å dele en mindre komite i flere komiteer, da det fort vil bli 

uhensiktsmessig med for mange komiteer. 

 

 

Sak 4-17 Møteplan sesongen 2016/2017 

Styreleder redegjorde for foreslått møteplan sesongen 2016/2017. Forslaget fulgte fjorårets møteplan i forhold 

til hyppighet og datoer for møtene. Med tid mellom styremøtene er det lagt til rette for at komiteene kan 

opprette egne møteplaner mellom styremøtene. 

 

Vedtak 4-17:  

Seksjonsstyret vedtok følgende møteplan for sesongen 2016/2017 

 Tirsdag 11.oktober 

Tirsdag 13.desember  

Tirsdag 14.februar 

Fredag 7.april 

Tirsdag 23.mai 



 NBF-Innebandyseksjon  

 3 

 

 

Sak 5-17 NM for kvinner 2017 

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

eliteserien. Styret ga elitekomiteen mandat til å vedta gjennomføring av NM kvinner 2017. 

 

Vedtak 5-17:  

Seksjonsstyret gir elitekomiteen mandat til å vedta forslag til gjennomføring av NM kvinner 2017. Det er seks 

påmeldte lag. Tidligere praksis fremgår av tidligere protokoller.   

 

 

Sak 6-17 Oppfølging klubblisensreglementet 

På bakgrunn av vedtatt klubblisensreglement ved årsmøtet i 2016 og klubblisensutvalgets innstilling til 

klubblisens til eliteseriene 2016/2017, diskuterte styret videre oppfølging.  

 

Klubblisensreglementet som ble vedtatt på årsmøtet i 2016 vil bli sendt ut på høring, med tilbakemeldingsfrist 

1.november. Styret vil i møte 13.desember vedta nytt klubblisensreglement i tråd med klubblisensreglementet.  

 

Vedtak 6-16:  

Styret ga elitekomiteen i mandat å følge opp klubblisensreglementet etter klubbenes tilbakemelding innen 

1.november, og innstille et forslag til nytt klubblisensreglement for styret i møtet 13.desember. 

Elitekomiteen gis videre mandat for å følge opp lisensutvalgets tilbakemeldinger til styret, samt klubbenes 

tilbakemeldinger. 

 

 

Sak 7-17 Forbundstinget 

Forbundstinget ble avholdt 10.september 2016. Innebandyseksjonen er av årsmøtet i innebandy gitt fullmakt til 

å finne det antall representanter innebandyseksjonen er tildelt.  

 

Seksjonsstyret etterspurte representanter via nettsidene i sommer. De som har meldt seg, ble kontaktet og bedt 

om å stille som representanter. Styremedlemmene fulgte også opp i sine klubbmiljøer for å fylle antall 

representanter innebandyseksjonen var tildelt. 

 

Som følge av at valgkomiteen til forbundsstyret hadde signalisert at de slet med kjønnskvoteringen i styret, og 

det faktum at styreleder i seksjonen har en nær personlig relasjon til et annet styremedlem i Forbundsstyret, 

varslet styreleder at han måtte trekke seg som seksjonens representant i forbundsstyret. Et enstemmig 

seksjonsstyre besluttet så å innstille Gitte Bjerkelund, seksjonens nestleder, som seksjonens representant i 

Forbundsstyret. 

 

 

Sak 8-17 Tidligere vedtak 

Styret ble presentert for tidligere vedtak, gjort av fjorårets styre, som får innvirkning for årets styre.  

 

Styret gikk igjennom årsmøtet og vedtak til oppfølging under et eget agendapunkt lørdag 20.august. 

 

 
Sak 9-17 Årsmøte og/eller seminar 2017 

Styret diskuterte sine erfaringer fra årsmøtet 2016, dets form og innhold. Det ble videre diskutert erfaringene 

som de ulike styremedlemmene hadde fra tidligere års seminar.  

 

Styreleder orienterte det nye styret om ulike synspunkter som var diskutert rundt valget av form for årsmøtet 

2016. Styret er positive til et seminar i forbindelse med årsmøtet, men de ønsker en tydelig hensikt for et 

eventuelt seminar. Det er naturlig at en eller flere komiteer samarbeider om et eller flere temaer ved et seminar. 

På denne måten vil seminarene forankres i komiteenes og styrets arbeid.  

 

Styret vil til neste styremøte vurdere hvilken form årsmøtet 2017 vil ha. Årsmøtet er forespeilet helgen 10.-

11.juni 2017.  

 



 NBF-Innebandyseksjon  

 4 

 

 

 

 
Sak 10-17 Nor92 IBK trukket laget fra eliteserien for kvinner 2016/2017 

Styret var gjort kjent med at Nor92 IBK trakk sitt lag fra eliteserien for kvinner 2016/2017 per e-post noen 

dager før styremøtet.  

 

Styret ble forelagt spørsmålet hvorvidt kampene til Nor92 skulle strykes, og opprinnelig serieoppsett følges. 

Eller om serieoppsettet burde endres, der lagene spilte fire kamper mot hverandre i løpet av sesongen. 

 

Seksjonsstyret diskuterte flere momenter for og imot. Styret ba administrasjonen ta kontakt med de resterende 

lagene i eliteserien for kvinner, og spørre hva de ønsket, en serie med 15 kamper eller 20 kamper. 

Forutsetningen var som følger at alle lagene måtte være enige om en serie med 20 kamper, for at dette skulle 

gjennomføres.  

 

 
 

Med vennlig hilsen 

Norges Bandyforbund – Innebandyseksjonen 

 

 

Egil Tanemsmo  /S/    Jostein Sjaatil 

Leder     Sekretær 

 


