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Protokoll for seksjonsstyret innebandy møte nr. 6 2016/2017 23.mai, 
Ullevål Stadion 

Tilstede: 

 

 

 

Ikke tilstede:  

Egil, Tanemsmo, Gitte Bjerkelund, Christian Moldjord, Ole Petter Rogne, Arne Semb, Gry 

C. O. Johansen, Silje Elise Johansen (deler av møtet), Tomas Jonsson (administrasjonen, 

deler av møtet) Jostein Sjaatil (administrasjonen).  

 

Lisbeth Hildremyr, Ragnhild Ådland, Trine Olafsrud. 

Saksliste 
 

Sak 28-17 Protokoll styremøte nr. 5 2016/2017  

Sak 29-17 Dobbel eller trippel serie i 1.div østland menn 2017/2018 

Sak 30-17 Seksjonsårsmøte 2017 

Sak 9-17 Årsmøte og/eller seminar 2017  

Protokoll 
  

Sak 28-17 Protokoll styremøte nr. 5 2016/2017   

Protokollen fra styremøte nr. 5 i sesongen 2016/2017 ble godkjent i styremøtet 23.mai  

 

Vedtak sak 28-17: 

Seksjonsstyret godkjente 23.mai 2017 protokollen fra styremøte nr.5 sesongen 2016/2017.  

 

 
Sak 29-17 Dobbel eller trippel serie i 1.div østland menn 2017/2018 

Kommende sesong vil det kun delta 8 lag i 1. div. østland menn. I den sammenheng har deltakende lags tanker 

og meninger ved gjennomførelse av dobbel serie (14 kamper) eller trippel serie (21 kamper) blitt etterspurt. 

Klubbene Nor 92, Vålerenga, Øreåsen, Ajer, Bærums Verk Hauger, Lillestrøm, Ull/Kisa, Bygdø Monolitten, 

ble bedt om tilbakemelding med begrunnelse. Tilbakemeldingene fra de 8 lagene var: 

5 stk for trippel 

3 stk for dobbel  

 

Det ble spilt inn et ønske om en variant med dobbel serie og bonusrunde (hjemme/borte) for å få noen ekstra 

kamper. Dette da det anses som urettferdig at ikke alle får samme antall kamper hjemme/borte. 

 

Seksjonsstyret diskuterte tilbakemeldingene og fattet vedtak 

  

Vedtak sak 29-17: 

Seksjonsstyret vedtok at det sesongen 2017/2018 spilles trippel serie i 1.div. østland menn.  

Styrets begrunnelse: Dobbel serie er for få kamper, kvadruppel serie er for mange kamper, og bonusrunder er 

for uforutsigbart med henhold til halltid og hvem som skal spille hjemme/borte når. Når vi ikke har våre egne 

haller er vi avhengig av å sikre halltid i god tid før kamper spilles, og bonusrunder avklares ikke tidlig nok til 

dette. 

 

 

Sak 30-17 Seksjonsårsmøte 2017 

Seksjonsstyret gikk igjennom saksdokumentene til årsmøtet og gjorde de nødvendige vedtak.  

Se saksdokumenter til årsmøtet 2017. 
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Sak 9-17 Årsmøte og/eller seminar 2017  

Styret ble presentert status for antall påmeldte til seminar og årsmøte. 

 

Det vil bli sendt ut en påminnelse til klubbene og kretser/regioner om å melde seg på.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Bandyforbund – Innebandyseksjonen 

 

 

Gitte Bjerkelund /S/    Jostein Sjaatil 

Nestleder     Sekretær 


