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Protokoll for seksjonsstyret innebandy møte nr. 2 2016/2017 
11.oktober, Ullevål Stadion 

Tilstede: 

 

 

 

Ikke tilstede:  

Egil Tanemsmo, Gitte Bjerkelund, Ole Petter Rogne (deler av møtet), Arne Semb (deler av 

møtet), Trine Olafsrud (deler av møtet), Silje Elise Johansen, Jostein Sjaatil 

(administrasjonen) og Tomas Jonsson (administrasjonen, deler av møtet)  

 

Lisbeth Hildremyr, Christian Moldjord, Ragnhild Ådland og Gry C. O. Johansen. 

 

Saksliste 
 

Sak 11-17 Protokoll styremøte nr. 1. 2016/2017 

Sak 12-17 Informasjon U19 kvinner 

Sak 3-17 Komitefordeling  

Sak 5-17 NM for kvinner 2017 

Sak 6-17 Oppfølging klubblisensreglement  

Sak 13-17 Tildeling arrangementer 

Sak 14-17 AU-I informerer 

Sak 9-17 Årsmøte og/eller seminar 2017 

 

Protokoll 
 

Sak 11-17 Protokoll styremøte nr. 1. 2016/2017 

Protokollen fra styremøte nr. 1 i sesongen 2016/2017 ble godkjent over e-post. 

 

Vedtak sak 11-17: 

Seksjonsstyret godkjente 23.september 2016 protokollen fra styremøte nr.1 sesongen 2016/2017.  

 

 
Sak 12-17 Informasjon U19 kvinner 

Seksjonsstyret etterspurte mer informasjon knyttet til status for U19 kvinner til sitt møte 11.oktober. I møtet ble 

det gitt mer informasjon om statusen.  

 

Fra presisering: 

Norges Bandyforbund har mottatt signaler på at deler av innebandymiljøet er bekymret for forbundets planer 

omkring fremtiden til U19-landslaget for kvinner. Vi ønsker derfor å presisere følgende: 

 

Det foreligger ingen planer om å legge ned landslagsaktiviteten for U19-kvinner. Vi har imidlertid ikke lyktes 

med å ansette ny landslagssjef og har således pr. dags dato ingen til å lede aktiviteten. Stillingen som 

landslagssjef vil bli utlyst på nytt igjen innen kort tid. Parallelt med dette arbeidet vil forbundet jobbe aktivt 

med de problemstillinger som ble presentert i saken av 26.09.16. 

  

Vi beklager at dette ikke har blitt kommunisert godt nok ut til forbundets medlemmer tidligere. 

 

 

Sak 3-17 Komitefordeling 

Styret gikk igjennom status i sine komiteer. Alle komiteene bekreftet at arbeidet er kommet i gang.  

 

Følgende komiteer er konstituert:  

Organisasjonskomiteen (Egil Tanemsmo, Gry C. O. Johansen og Gunnar Olsen). 

Dommerkomiteen (Per Harald Bai Stabell, Gitte Bjerkelund, Lars Bredby, Jan Nordli, Monica Bakke). 

Elitekomiteen (Ole Petter Rogne, Lisbeth Hildremyr og Christian Moldjord). 



 NBF-Innebandyseksjon  

 2 

Media- og kommunikasjonskomiteen (Egil Tanemsmo, Monica Bakke og Paal Saastad). 

 

Breddekomiteen har hatt aktivitet og kontakt. Det er ønskelig fra styret at komiteen konstituerer seg selv så 

snart som mulig.  

 

Inkluderingskomiteen (IK) har, etter styremøtet 20.august, arbeidet videre for å finne sin form. IK hadde til 

møtet 20.august bedt om, per innstilling, å bli delt i to komiteer. IK ønsker at EL-innebandy og de som 

representerer EL-innebandyen skal kunne arbeide med et eget mandat for EL-innebandy. Styret vedtok ikke å 

dele IK i to komiteer. Styret ønsket at komiteen skulle konstituere seg som en samlet komite.  

IK hadde, innstilt for styret, til møtet 11.oktober at de ikke ønsket å konstituere seg som en komite. IK ved leder 

Arne Semb og AU-I vil arbeide for å finne retningslinjer for komitearbeidet til styremøtet 13.desember. Frem til 

en avklaring i styremøtet 13.desember, vil IK prioritere EL-innebandy. 

 

Styret er opptatt av at komiteene følger oppfordringen fra årsmøtet om kjønnsfordeling. Komiteene vil videre, 

frem mot styremøtet 13.desember, arbeidet med sitt mandat og innstille en prioritering for sitt arbeid.   

 

 

Sak 5-17 NM for kvinner 2017 

Elitekomiteen har, etter mandat fra seksjonsstyret, vedtatt følgende gjennomføring av NM sluttspillet den 

7.september 2016.  

 

Vedtak 5-17: 

Alle seks (6) lagene fra Eliteserien for kvinner kvalifiserer seg til NM, sammen med det beste 1.laget i 

1.divisjonene. 

De kvalifiserte lagene deles inn i 2 puljer ved at: 

Nr.1 og nr.2 fra Eliteserien plasseres i hver sin pulje. 

Lag nr.3 og lag nr.4 i eliteserien trekkes til hver sin pulje. 

Lag nr.5 og lag nr.6 i eliteserien trekkes til hver sin pulje. 

Øvrige lag trekkes til hver sin pulje. 

Det spilles en enkel serie over en helg for hver av de to puljene. 

De to (2) beste lagene i hver pulje kvalifiserer seg til NM-semifinaler, der vinneren av den ene puljen møter 

nr.2 i den andre puljen. Semifinalene spilles best av fem kamper etter reglene i kampreglementets § 22. 

Vinnerne av de to puljene i det innledende spillet har hjemmebanefordel i semifinalene. Finalen spilles som en 

kamp på nøytral bane etter reglene i kampreglementet. Laget med best rangering fra det innledende spillet er 

hjemmelag i finalen. Hvis det er to lag med lik rangering (1-1 eller 2-2) som skal spille NM-finalen, bestemmer 

rangering etter eliteserien hvem som er hjemmelag. 

 

Vedtaket er fattet på bakgrunn av at det sesongen 2016/2017 gjennomføres en Eliteserie med mindre enn åtte 

lag. 

 

 

Sak 6-17 Oppfølging klubblisensreglementet 

Styret fulgte opp vedtaket fra styremøte nr. 1 2016/2017. Klubblisensreglementet for sesongen 2017/2018 er 

sendt ut på høring, i tråd med klubblisensreglementet.  

 

Elitekomiteen arbeider med hvordan tilbakemeldinger fra klubbene til klubblisensutvalget skal følges opp. 

 

 

Sak 13-17 Tildeling arrangementer 

Styret gikk igjennom innkomne søknader til de utlyste arrangementene. AU-I fikk i mandat, av styret, oppgaven 

med å følge opp tildelingen.  

 

Vedtak 13-17: 

AU-I gis mandat, av seksjonsstyret, til å tildele utlyste arrangementer.  

 

 
Sak 14-17 AU-I informerer 

AU-I informerte styret fra Forbundstinget 10.september 2016. 
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Sak 9-17 Årsmøte og/eller seminar 2017 
Styret diskuterte videre i forhold til årsmøte og eller seminar, samt hensikt bak seminaret. Saken vil arbeides 

med, per e-post, frem mot styremøtet 13.desember.  

 

 
 

Med vennlig hilsen 

Norges Bandyforbund – Innebandyseksjonen 

 

 

Egil Tanemsmo  /S/    Jostein Sjaatil 

Leder     Sekretær 

 


