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Protokoll for seksjonsstyret innebandy møte nr. 5 2016/2017 7.april, 
Ullevål Stadion 

Tilstede: 

 

 

 

 

Ikke tilstede:  

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

Ragnhild Ådland, Gry C. O. Johansen, Jon Erik Eriksen (forbundsstyret, deler av møtet) Paal 

Saastad (forbundsstyret, deler av møtet) Marcus Nilsson (administrasjonen, deler av møtet) 

Jostein Sjaatil (administrasjonen)  

 

Arne Semb, Silje Elise Johansen   

Saksliste 
 

Sak 24-17 Protokoll styremøte nr. 4 2016/2017  

Sak 13-17 Tildeling av arrangementer  

Sak 26-17 Klubbutvikling  

Sak 27-17 Toppidrettsutvalg 

Sak 25-17 Forenklet klubblisens 

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

Sak 9-17 Årsmøte og/eller seminar 2017  

Sak 22-17 Komitearbeid  

 

Øvrige agendapunkter: 

Arbeidssak delmål 

Informasjon fra AU-I 

Informasjon fra administrasjonen 

 

Protokoll 
 

Sak 24-17 Protokoll styremøte nr. 4 2016/2017   

Protokollen fra styremøte nr. 4 i sesongen 2016/2017 ble godkjent over e-post 14.mars. 

 

Vedtak sak 24-17: 

Seksjonsstyret godkjente 14.mars 2017 protokollen fra styremøte nr.4 sesongen 2016/2017.  

 
 

Sak 13-17 Tildeling av arrangementer  

AU-I har behandlet, på bakgrunn av sitt mandat fra styret, tildeling av arrangører til eliteseriekvalifisering for 

menn.  

 

Administrasjonen mottok to søknader til arrangementet fra BSK og Ballklubben 9000.  

 

Vedtak sak 13-17: 

Bækkelaget SK (BSK) tildeles arrangementet eliteseriekvalifisering for menn.  

 

 

Sak 26-17 Klubbutvikling  

Jon Erik Eriksen fra Forbundsstyret presenterte klubbutvikling som virkemiddel for klubbene i NBF, der 

klubben utvikler seg fra dagens situasjon til en fremtidig bedret situasjon. En klubbutviklingsprosess er 

gjentakende, og gjøres hele tiden ut i fra de samlede målene klubbene selv ønsker. 

 

 

Seksjonsstyret ble bedt om innspill til rammeverket for klubbutvikling. Forbundsstyret ønsker seksjonsstyrenes 

tilbakemelding før et eventuelt vedtak fattes.  
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Marcus Nilsson (fagansvarlig klubbutvikling) deltok under presentasjonen og seksjonsstyrets diskusjon av 

saken.  

 

 

Sak 27-17 Toppidrettsutvalg  

Paal Saastad, fra Forbundsstyret, presenterte tiltenkt arbeid til toppidrettsutvalget som Forbundsstyret har 

nedsatt.  

 

Det er ønsket å finne samarbeidsformer på tvers av idrettene i Norges Bandyforbund, samt andre idretter. Det er 

videre ønsket å sette noen langsiktige mål for våre representasjonslag.  

 

Seksjonsstyret ble bedt om å finne en representant til toppidrettsutvalget. Lisbeth Hildremyr blir seksjonsstyret i 

innebandy sin representant.  

 

 

Sak 25-17 Forenklet klubblisens 

Seksjonsstyret gikk igjennom ankeutvalgets vedtak.   

 

Seksjonsstyret ønsker å utfordre klubblisensutvalget på å arrangere en workshop med fokus på klubblisens 

sammen med seksjonsstyret. Alle aktuelle klubber vil inviteres til workshopen. En slik workshop er ønsket 

tentativt i september måned.  

 

Tilbakemeldingene fra workshopen vil danne grunnlag for eventuelle endringer av klubblisensen.  

 

 

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

Styret var forelagt noen forslag til endringer basert på styrets diskusjoner i saken under styremøte nr. 4.  

 

Styret diskuterte endringsforslagene, og de kortsiktige og langsiktige løsningene som var forelagt.  

 

Seksjonsstyret ga tilslutning til videre utarbeidelse av en innstilling på et forslag til årsmøtet. Det vil utarbeides 

et forslag som vurderes av seksjonsstyret i møte 23.ma.  

 

 

Sak 9-17 Årsmøte og/eller seminar 2017  

Styret gikk igjennom status for seminaret og workshopen. Det ble lagt ytterligere rammer for seminaret. 

Klubbene, og regioner/kretser er bedt om å holde av datoene. En påmelding vil bli sendt ut i slutten av april.  

 

 

Sak 22-17 Komitearbeid 

Styret gikk kort igjennom status for komiteene.  

 

Breddekomiteen (BK) diskuterte i møte 19.desember sitt mandat. I prosessen med prioriteringene av mandatet 

var følgende momenter opp: Barneidrettsbestemmelsene som en del av kampreglementet, føring av resultater og 

tabeller, og en «kokebok» med oversikt over alle alternative seriespill som eksisterer rundt om i landet. 

Kokeboken er ment som en mal som viser alt som finnes, alt som er prøvd ut som fungerer eller ikke har 

fungert. Dette er ikke en konkurrent til seriespill men et alternativ der seriespill ikke er oppnåelig.  

 

Elitekomiteen (EK) har hatt to møter. Et med fokus på kvinnesatsing i innebandy for klubber tilknyttet 

eliteserien for kvinner og 1.divisjon Øst kvinner, og et med fokus på jentesatsing i ungdomsalder for klubber 

med aktivitet for jenter i ungdomsalder. Det planlegges to regionsmøter med fokus på ungdomsserier, en i Sør-

Vest og en i Trondheim. Det har vært stort engasjement og målet til EK er å lage en rapport med tiltak på sikt.  

 

Media – og kommunikasjonskomiteen har ikke hatt møteaktivitet siden VM for A-menn.  

 

Organisasjonskomiteen har ikke hatt kapasitet for å følge opp punktene. De avventer Forbundsstyret og 

handlignsplanen som ble vedtatt på Forbundstinget.   
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Dommerkomiteen har jevnlige møter og har fremdrift i henhold til mandatet og sine oppgaver.  

 

 

Arbeidssak: Delmål  

Alle komiteene ble bedt om å se igjennom delmålene i styrets delmålsplan og ta stilling til hvorvidt delmålene 

skal foreslås endret på årsmøtet eller ikke.  

 

 

Informasjon fra AU-I 

AU-I orienterte styret nærmere om streamingsaken og informasjonen som var publisert på hjemmesidene til 

Bandyforbundet.  

 

NBF og seksjonsstyret ønsker at streaming skal forekomme. Regelverket er som det er, og NBF ønsker en 

oversikt over hva som streames eller ikke. Seksjonsstyret oppfordrer klubbene til å søke om å streame sine 

kamper. 

 

 

Informasjon fra administrasjonen 

Styret ble informert om programmet for NM-helgen 8.-9. april.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Bandyforbund – Innebandyseksjonen 

 

 

Egil Tanemsmo  /S/    Jostein Sjaatil 

Leder     Sekretær 


