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Protokoll for seksjonsstyret innebandy møte nr. 4 2016/2017 
14.februar, Ullevål Stadion 

Tilstede: 

 

 

 

 

Ikke tilstede:  

Gitte Bjerkelund, Lisbeth Hildremyr (deler av møtet), Ole Petter Rogne, Arne Semb, Gry C. 

O. Johansen, Silje Elise Johansen (deler av møtet), Espen Johansen (administrasjonen, deler 

av møtet) Tomas Jonsson (administrasjonen, deler av møtet) Jostein Sjaatil 

(administrasjonen)  

 

Egil Tanemsmo, Christian Moldjord, Ragnhild Ådland, Trine Olafsrud  

 

Saksliste 
 

Sak 21-17 Protokoll styremøte nr. 3 2016/2017  

Sak 17-17 Tildeling av plasser i NM for aldersbestemte klasser 

Sak 13-17 Tildeling av arrangementer NM puljespill 

Sak 19-17 1 Konsekvenser av å tilfalle 1.div menn Østland til OABR 

Sak 9-17 Årsmøte og/eller seminar 2017 

Sak 20-17 Landslagssjef U19 kvinner 

Sak 22-17 Komitearbeid  

Sak 23-17 Lisensutvalg  

 

Protokoll 
 

Sak 21-17 Protokoll styremøte nr. 3 2016/2017   

Protokollen fra styremøte nr. 3 i sesongen 2016/2017 ble godkjent over e-post 10.januar. 

 

Vedtak sak 21-17: 

Seksjonsstyret godkjente 10.januar 2017 protokollen fra styremøte nr.3 sesongen 2016/2017.  

 

 
Sak 17-17 Tildeling av plasser i NM for aldersbestemte klasser 

Behandlet av styret over e-post 11.-13.januar 2017. 

 

I henhold til kampreglementet har styret vedtatt fordeling av plasser til NM-puljespill for aldersbestemte 

klasser. Tildelingen er utarbeidet på bakgrunn av antall seriespillende lag som er innrapportert fra 

kretser/regioner.  

 

J16  
Vedtak sak 17-17 J16: 

Seksjonsstyret vedtok å arrangere NM puljespill J16 med seks lag. De seks lagene fordeles: 

Oslo og Akershus: 6 lag (Inkluderer lag fra Østfold (1) og Buskerud (1))  

Resterende regioner/kretser: 0 lag 

 

 

G16 

Vedtak sak 17-17 G16: 

Seksjonsstyret vedtok å arrangere NM puljespill G16 med ti lag. De ti lagene fordeles:  

Oslo og Akershus: 4 lag  

Sør-Øst: 2 lag 

Midt-Norge: 1 lag 

Innlandet: 1 lag 

Nord-Norge: 0 lag 
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Sør-Vest: 2 lag 

 

G19 

Vedtak sak 17-17 G19: 

Seksjonsstyret vedtok å arrangere NM puljespill G19 med åtte lag. De åtte lagene fordeles:  

Oslo og Akershus: 7 lag  

Sør-Øst: 0 lag 

Midt-Norge: 1 lag 

Innlandet: 0 lag 

Nord-Norge: 0 lag 

Sør-Vest: 0 lag 

 

 

J19 

Vedtak sak 17-17 J19: 

Seksjonsstyret vedtok å ikke arrangere NM aldersbestemt J19. I henhold til kampreglementet er det ikke 

innrapportert mange nok seriespillende lag til å arrangere NM-puljespill med minst 8 lag. Det er ikke NM 

klassen J19 ikke innrapportert noen seriespillende lag. 

 

 

Sak 13-17 Tildeling av arrangementer NM puljespill 

AU-I har behandlet, på bakgrunn av sitt mandat fra styret, tildeling av arrangører til NM puljespill. Det er 

vedtatt følgende arrangører for NM puljespill: 

 

Vedtak sak 13-17 NM puljespill G16*: 

Arrangør: Tunet IBK. 

 

Vedtak sak 13-17 NM puljespill J16*: 

Arrangør: Tunet IBK 

 

Vedtak sak 13-17 NM puljespill G19: 

Arrangør: Greåker IBK 

 

Vedtak sak 13-17 NM puljespill kvinner: 

Pulje 1: Tunet IBK 

Pulje 2: Ikke tildelt på grunn av manglende søkere. 

 

* Gitte Bjerkelund ble erklært inhabil i behandlingen for klassene G16 og J16.  

 

 

Sak 19-17 1 Konsekvenser av å tilfalle 1.div menn Østland til OABR 

Seksjonsstyret var, etter bestilling til administrasjonen, forelagt en utredning av konsekvensene. Styret ba i 

forkant av styremøtet 14.februar om at generalsekretær i Norges Bandyforbund og daglig leder i Oslo og 

Akershus Bandyregion deltok ved gjennomgangen av saken.  

 

Administrasjonen presentere i møtet kostnadsbildet knyttet til forbundsseriene og antall lag som har mulighet 

for å kvalifisere seg for spill i eliteserien.  

 

Styret diskutere de politiske spørsmålene denne saken reiser.  

 

Det vil jobbes frem et forslag for styret for videre prosess. 

 

 

Sak 9-17 Årsmøte og/eller seminar 2017 

1.  

Behandlet i styremøte 20. august og 11 oktober. 

Behandlet over e-post 18.november 2016.-19.januar 2017. Saken er overført til protokollen fra styremøte nr. 4. 
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Vedtak sak 9-17: 

Styret vedtok 19.januar 2017 å avholde et seminar i forbindelse med årsmøtet. Seminaret vil arrangeres lørdag 

10.juni i forbindelse med årsmøtehelgen 10-11.juni. Seminaret vil inneha to temaer, et fra hver av komiteene 

bredde og elite.  

 

 

2. 

Styret diskuterte videre fremdrift mot seminar og årsmøte. Elite- og breddekomiteen vil følge opp sine foreslåtte 

temaer videre mot seminaret. Administrasjonen er bedt om å jobbe med rammene for seminaret og utforme en 

tidsplan.  

 

Styret vil basert på tidsplanen diskutere når seminaret vil avsluttet og årsmøtet starte. 

 

Administrasjonen vil sende ut informasjon til klubbene så snart som mulig. 

 

 

Sak 20-17 Landslagssjef U19 kvinner 

Norges Bandyforbund mottok fire søkere til stillingen som landslagssjef for U19 kvinner. Administrasjonen har 

gjennomført ansettelsesprosessen. Seksjonsstyret ble forelagt innstillingsforslag til stillingen som landslagssjef 

U19 kvinner, etter innspill fra Elitekomiteen. Innstillingen ble behandlet over e-post, da det var ønskelig med en 

så rask behandling som mulig.  

 

Flertall i seksjonsstyret støttet innstillingen om å ansette Øyvind Lunde Bergersen som landslagssjef U19 

kvinner.  

 

 

Sak 22-17 Komitearbeid 

Styret gikk kort igjennom status for komiteene.  

 

Breddekomiteen (BK) har i møte 19.desember 2016 konstituert seg. BK har videre gått igjennom sitt mandat og 

valgt ut fokusområder fremover. Styret vil følge opp konstitueringen og BK sine fokusområder med bakgrunn i 

deres komiterapport i neste styremøte.  

 

Inkluderingskomiteen (IK) fortsetter som avtalt med styret. Medlemmene i IK har bekreftet sin videre 

deltakelse i møte januar 2017. 

 

 

Sak 23-17 Klubblisensutvalg  

Seksjonsstyret har i henhold til klubblisensreglementet (punkt 1.4, d) nedsatt et klubblisensutvalg.  

Styret diskuterte i tillegg oppfølgingen av klubblisensreglementet.  

 

Vedtak sak 23-17: 

Jon Erik Eriksen, Monica Bakke og Ole Petter Rogne nedsettes som klubblisensutvalg. Jon Erik Eriksen vil lede 

utvalget.  

 

 

Informasjon fra administrasjonen 

Administrasjonen minnet om fremtidige frister i henhold til styrets oppfølgingspunkter.  

 

 
 

Med vennlig hilsen 

Norges Bandyforbund – Innebandyseksjonen 

 

 

Egil Tanemsmo  /S/    Jostein Sjaatil 

Leder     Sekretær 


