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Åpning 
 

Seksjonsleder Egil Tanemsmo åpnet møtet med å ønske alle hjertelig velkommen, og takket for 

oppmøtet. Han meddelte årsmøtet at han så seg nødt til å trekke seg fra sitt verv på grunn av en for stor 

totalbelastning, og beklaget samtidig den situasjonen han hadde satt valgkomiteen i. Han ønsket til 

slutt de fremmøtte et godt årsmøte. 

 

Sak 1:  Godkjenne de fremmøtte representantene 

Fullmakter ble opplest og godkjent. (Ved voteringer ble blanke stemmer ikke talt. Av denne 

grunn vil det totale antall stemmer for og i mot variere fra sak til sak). 

 

Følgende stemmeberettigede til stede (55 lørdag, 65 søndag): 
Bjerkelund Gitte Innebandyseksjonen 
Johansen Gry Cicilie Onstad  Innebandyseksjonen 
Moldjord Christian Innebandyseksjonen 
Rogne Ole Petter Innebandyseksjonen 
Semb Arne Innebandyseksjonen 
Tanemsmo Egil Innebandyseksjonen 
Ådland Ragnhild Innebandyseksjonen 
Anfinsen Ole Petter Nord-Norge Bandyregion 
Langfjell Hilde Oslo og Akershus Bandyregion 
Sjetne Espen Midt-Norge Bandyregion 
Ørsnes Ole Magnus Hordaland Bandykrets 
Stabell Per Harald Bai Arendal IBK 
Berg Espen BMIL 
Bugge Georg BMIL 
Westheim Hege BMIL 
Berg Tanja Rosita Bodø Innebandyklubb 
Norell Marie-Louise Brodd IBK 
Nymoen Jim BVHIF 
Gøranson Martin BVHIF (søndag) 
Hestvik Monica BVHIF (søndag) 
Vestby Tom A. Bækkelagets Sportsklub (søndag) 
Ansnes Ann Marit Gjelleråsen IF/Innebandy (lørdag) 
Eikland Jan Vetle Gjelleråsen IF/Innebandy (søndag) 
Falkeid Thor Dag Gjelleråsen IF/Innebandy (søndag) 
Hovelstuen Lene Gjelleråsen IF/Innebandy 
Karterud Trond E Gjerdrum IBK 
Johansen Kenneth Greåker IBK (søndag) 
Kristiansen Elin Greåker IBK (søndag) 
Simensen Lars Greåker IBK 
Christensen Nicolai Harstad Innebandyklubb 
Robertsen Rune Harstad Innebandyklubb 
Caroprese Gianpaolo IK Akerselva 
Myhre Thomas Lillestrøm El-innebandyklubb 
Ingebrigtsli Jan Magnar Nittedal IL 
Grøstad Didrik Nor 92 Innebandyklubb 
Johansen Silje Elise Sundsmoen Nor 92 Innebandyklubb 
Strandberg Manne Nor 92 Innebandyklubb 
Løvås Jim Nyborg IL 
Blenning Tom Fredrik Oslo Studentenes Idrettsklubb 
Eriksen Einar Sagene IF 
Johnsrud Hilde Røer Sagene IF 
Moe Siri Sagene IF 
Jensen Stanley Sandnes IBK 



 

Kristensen Sandra Sandnes IBK 
Vervik Trond Sandnes IBK 
Andreassen Espen Sarpsborg 
Dyhre Gry Camilla  Sarpsborg 
Dyhre Didrik Sarpsborg 
Selstad Gitte Enerly SF Grei (søndag) 
Harby Sigurd  SK Freidig 
Ringstad Cathrine  SK Freidig 
Johnsen Morten Slevik IBK 
Hansen Jarle Sveiva Innebandy 
Johansen Jenny Håmås Sveiva Innebandy 
Sletten Terje Sveiva Innebandy 
Bruvik Tom Trondheim IBK 
Aas Jannicke Tunet Innebandyklubb 
Lindem Morten Tunet Innebandyklubb 
Terjesen Per Erling Tunet Innebandyklubb 
Holm Tommy Limnell Ullensaker Kisa innebandy 
Trogstad Tomas Volda IBK 
Evensen Carl-Otto Østensjø/Dverg IBK 
Hemstad Christoffer Fredrikstad IBK (søndag) 
Haarvik Marielle Djerv IBK 
Enberg Fredrik Holmlia SK (søndag) 
Butt Saima Holmlia SK (søndag) 
 

Delegater med talerett, men uten stemmerett til stede (24 lørdag, 23 søndag): 
Saastad Paal Tunet IBK 
Bakke Monica Valgkomite 
Hansen Erik President (søndag) 
Hauger Rune Dirigent 
Bjerkelund Vidar Landslagssjef A kvinner 
Sveen Andre Landslagssjef A menn 
Andreassen Nina Durban Administrasjonen 
Ellefsen Ann-Mari Administrasjonen 
Jonsson Tomas Administrasjonen 
Jørstad Kim Administrasjonen 
Kolbeinsvik Marianne Administrasjonen 
Kopperud Andre Administrasjonen 
Larsen Terje Administrasjonen 
Nilsson Marcus Administrasjonen 
Nordseth Frank Administrasjonen 
Olsen Gunnar Administrasjonen 
Sjaatil Jostein Administrasjonen 
Sjøberg Åsmund Administrasjonen 
Tysdal Eivind Administrasjonen 
Vargas Pablo Administrasjonen 
Westreng Per Christian Administrasjonen 
Zouhar Rune Ali Administrasjonen 
Ådland Torgeir Administrasjonen 
Eriksson Ann Katrin Administrasjonen (lørdag) 
 

I tillegg var følgende til stede med observatørstatus (2 lørdag, 1 søndag): 
Johnsen Thor Romsås IL (lørdag) 
Hoff Berg Stian Lillestrøm EL-innebandyklubb 
 

 

Sak 2:  Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

Innkallingen, sakslisten og forretningsorden ble enstemmig godkjent.  

Sak 3:  Velge dirigent(er), referent(er), samt 2 representanter til å underskrive 
protokollen. 

Rune Hauger, Hauger GK, ble enstemmig valgt til dirigent. Frank Nordseth og Terje Larsen, 

fra administrasjonen, ble enstemmig valgt til referenter for årsmøtet. Per Harald Bai Stabell, 

Arendal IBK og Morten Lindem, Tunet IBK, ble enstemmig valgt til å underskrive årsmøtets 

protokoll. 



 

Sak 4:  Behandle beretning for seksjonen 
Beretningen ble enstemmig godkjent med følgende kommentar:  
 

Punkt 2.1: 

Ingebrigtsli/Henriksen dømte i Polish Open i Wroclaw, Polen 9.-11. september 2016. 

 

Punkt 4.2: 

Marius Pedersen, Sveiva Innebandy, må legges til i listen over utøvere som har deltatt på 

U19 denne sesongen. 

 

Under behandlingen av Dommerkomiteens beretning mottok Jan Magnar Ingebrigtsli Jan 

Nordlis hederspris på vegne av seg og sin dommermakker Bjørn Aksel Henriksen. De 

mottok denne som et bevis på at de ble kåret til Årets dommerpar av lagene i eliteserien for 

menn. 

Sak 5:  Behandle seksjonens regnskap som oversendes 
Forbundstinget/Forbundsstyret til godkjenning. 
Regnskapet ble enstemmig godkjent for oversending til Forbundstinget for endelig 

godkjenning. 

  

Generalsekretær Tomas Jonsson svarte på innsendte spørsmål vedrørende blant annet 

administrasjonskostnader, der det var et ønske om å spesifisere utgiftene mer enn slik det 

fremstår i fremlagte regnskapet. Han kunne også opplyse om at regnskapet er blitt endelig 

revidert. 
 

 

Sak 6:  Behandle forslag og saker. 
Hvis et vedtak gjøres, ønsker seksjonsstyret at administrasjonen får mulighet til å skrive regelen inn i 

reglementet slik at intensjonen med regelen beholdes, og at den samsvarer med resten av regelverket. 

 
ENSTEMMIG VEDTATT 

 

6.1 Spillereglementet innebandy (Simpelt flertall for å bli vedtatt) 
 

Informasjon: Årsmøtet har tidligere vedtatt at det norske spillereglementet i størst mulig grad skal 

samsvare med IFFs spillereglement. Det er i utgangspunktet ingen endringer for sesongen 17/18. 

 

ENSTEMMIG GODKJENT 
 

6.2 Kampreglementet innebandy (2/3 flertall for å bli vedtatt) 
 

6.2.1 Forslag fra seksjonsstyret 

 
§ 18. Aldersbestemmelser. 

For ordinært seriespill gjelder følgende aldersbestemmelser: 

Veteraner (+40): Født 1977 eller tidligere 

Old Boys/Old Girls (+33): Født 1984 eller tidligere 

Senior: Født 1997 eller tidligere 

G19/J19: Født 1998 

G18/J18: Født 1999 

G17/J17: Født 2000 

G16/J16: Født 2001 

G15/J15: Født 2002 

G14/J14: Født 2003 



 

G13/J13: Født 2004 

G12/J12: Født 2005 

G11/J11: Født 2006 (Ikke lisenspliktig) 

G10/J10: Født 2007 (Ikke lisenspliktig) 

G09/J09: Født 2008 (Ikke lisenspliktig) 

G08/J08: Født 2009 (Ikke lisenspliktig) 

 

Administrerende myndighet kan slå sammen klasser for å opprettholde seriespill. 

Man kan kun spille opp tre aldersklasser i forhold til egen alder. 

Unntak: 

Spillere i klasse G14/J14 kan spille opp til og med klassen G19/J19. 

Spillere i klassene G15/J15 og G16/J16 kan spille opp til og med klassen senior. 

Administrerende myndighet kan vedta andre aldersklasser og forutsetninger for spill i disse, samt 

dispensere fra aldersbestemmelsene for å legge til rette for økt aktivitet. 

 
VEDTATT (MOT 5 STEMMER) 
 
 

6.2.1 Endringsforslag fra Tunet IBK 

 

Tillegg i siste avsnitt: 

Med unntak av klasser hvor det arrangeres NM. 

 

ENDRINGSFORSLAGET BLE TRUKKET 
 
 

6.2.1 Endringsforslag fra Ullensaker/Kisa Innebandy 

 

Tillegg til seksjonsstyrets forslag: 

Lag som spiller under dispensasjon kan ikke kvalifisere til NM. 

 

FALT (MOT 35 STEMMER) 
 
 

6.2.2 Forslag fra Oslo og Akershus Bandyregion innebandy 

 
Endring av NM aldersbestemte klasser. 
 

Sak 1 

Slik lyder § 23 Aldersbestemte klasser i dag: 

 

Punkt 2 Norgesmesterskap for aldersbestemte klasser. 

NBFs innebandyseksjon arrangerer hvert år Norgesmesterskap for følgende aldersbestemte klasser: 

G19 (laveste tillatte alder G14) 

J19 (laveste tillatte alder J14) 

G16 (laveste tillatte alder G13) 

J16 (laveste tillatte alder J13) 

 

Ønskes endret til: 

G19 (laveste tillatte alder G14) 

J19 (laveste tillatte alder J14) 

G16 (laveste tillatte alder G13) 

J16 (laveste tillatte alder J13) 

G17 (laveste tillatte alder G14) 

J17 (laveste tillatte alder J14) 

 

VEDTATT (37 FOR – 15 MOT) 



 

Sak 2 

Under forutsetning av at overnevnte forslag får flertall, ønskes innført en ny NM-klasse, slik at det 

arrangeres NM J/G19 – J/G17 – J/G15.  

 

Da ønskes det endret til: 

G19 (laveste tillatte alder G14) 

J19 (laveste tillatte alder J14) 

G17 (laveste tillatte alder G14) 

J17 (laveste tillatte alder J14) 

G15 (laveste tillatte alder G13) 

J15 (laveste tillatte alder J13) 

 

VEDTATT (MOT 5 STEMMER) 
 

 

Sak 3 (Krever kun simpelt flertall for å bli vedtatt)  

 

NBFs seksjonsstyre skal hvert år invitere til NM for J17-19.  

 

FALT (17 FOR – 30 MOT) 
 

Seksjonsstyret henstilte årsmøtet til å la aldersbestemmelsene være i ro i minimum to år, for å se mer 

langsiktige effekter av endringene. 
 

 

6.2.3 Forslag fra seksjonsstyret 

 
Kampreglement for innebandy § 29.2  
Endring av reglene knyttet til kontakt med spillere i andre klubber. 

 

Regelen lyder i dag: 

§ 29.2 

Svar på forespørsel fra den gamle klubben skal også sendes rekommandert, alternativt via e-post innen 

14 dager. Hvis svar ikke blir sendt på foreskrevet måte og innen den gitte frist, regnes opptakings-

kravene å være i orden. Svar fra gammel klubb er kun gyldig hvis dette er undertegnet av tillitsvalgt 

som har myndighet for å tegne klubben eller person som klubbens styre har bemyndiget til dette. 

 

Forslag til endring: 

§ 29.2 

Svar på forespørsel fra den gamle klubben skal også sendes rekommandert, alternativt via e-post innen 

14 dager. Hvis svar ikke blir sendt på foreskrevet måte og innen den gitte frist, regnes opptakings-

kravene å være i orden må NBF involveres før spiller kontaktes. Svar fra gammel klubb er kun gyldig 

hvis dette er undertegnet av tillitsvalgt som har myndighet for å tegne klubben eller person som 

klubbens styre har bemyndiget til dette. 
 

ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 



 

6.2.4 Forslag fra seksjonsstyret 
 

Kampreglement for innebandy § 29.9 

Endring av regel om kontakt/kontrakt med annen klubbs spillere 

 

Regelen lyder i dag: 

§ 29.9 – Kontakt med spillere fra andre klubber 

Klubber kan ikke inngå kontrakter med spillere i andre klubber i perioden 15. januar til 1. mai. 

 

Forslag til endring: 

§ 29.9 – Kontakt Inngåelse av kontrakt med spillere fra andre klubber 

 Klubber kan ikke inngå kontrakter med spillere i andre klubber i perioden 15. januar til 1. mai. 

 

ENSTEMMIG VEDTATT 
 

 

6.2.5 Forslag fra seksjonsstyret 

 
Kampreglementet for innebandy § 29.11 
Sammenslåtte lags mulighet til å delta i NM-sluttspill 

 

Regelen lyder i dag: 

§ 29.11 – Overgang ved sammenslåing av lag (ikke klubber) for å kunne opprettholde aktivitet 

To klubber kan vederlagsfritt etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå sammen 

spillere fra to lag i samme klasse (ikke klubber), for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag. 

Administrerende myndighet kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen. 

Navnet på laget skal være navnet på de to klubbene: Klubb1/Klubb2. 

Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til respektive moderklubber. Dersom det også den 

påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må prosedyren følges på ny. 

Det sammenslåtte laget spiller på det høyest rangerte lagets plass i seriesystemet. Plassen i 

seriesystemet som ikke benyttes som følge av en sammenslåing, flyttes automatisk ned i nederste 

divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong. 

Dersom det før sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, 

før påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass som 

skal benyttes av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen. 

Hvis et sammenslått lags moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan 

spillerne på det sammenslåtte laget ikke spille for sine respektive moderklubber i aldersklassen. 

Spillerne kan imidlertid spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene 

overholdes.  

 

Forslag til endring: 

Legges til en setning i § 29.11 som lyder: 

Sammenslåtte lag kan ikke kvalifisere seg til NM-sluttspill. 

 

VEDTATT (MOT 1 STEMME) 
 



 

6.3 Andre forslag innebandy (Simpelt flertall for å bli vedtatt) 
 

6.3.1 Forslag fra Seksjonsstyret: 

 

Utredningen handler om hvilke konsekvenser en endring av administreringen av 1. div. østland menn 

vil medføre. Forbundsstyret bestemmer hvem som administrerer seriene. Det skal derfor kun voteres 

over forslaget til avgift for de klubber som kan kvalifisere seg til elitekvalifisering for menn. 

 

Forslag til endring 

Seksjonen har stilt seg følgende spørsmål: 

Hvilke inntektsstrømmer skal dekke kostnadene ved elitevirksomheten?  

Hvilke serier og lag skal dekke kostnadene ved elitevirksomheten? 

 

Det er en politisk vurdering av hva som er rettferdig og hvordan kostnadene skal fordeles som har blitt 

diskutert, og som årsmøte vil diskutere.  

 

Seksjonsstyret ønsker ikke å redusere elitevirksomheten, men opprettholde dagens nivå på 

elitevirksomheten. Styret anser elitevirksomheten som en av mange viktige deler av helheten i norsk 

innebandy. Med det ønsker ikke seksjonsstyret noen endring i administreringen av 1.divisjon Østland.  

 

Samtidig mener seksjonsstyret at de lag som spiller i en serie der en kan kvalifisere seg for opprykk 

via en eliteseriekvalifisering er å definere som tilhørende elitevirksomheten. Styret mener det er 

rettferdig at lag i serier som kan rykke opp til eliteserien er med å dekke kostnadene ved 

elitevirksomheten. Tanken må være at alle lag tilknyttet hva seksjonen omtaler som elitevirksomheten 

bidrar til elitefelleskapet. 

Seksjonsstyret ønsker å se på hva innføringen av kvalifiseringsavgiften gjør på både kortsikt og 

langsikt. Bidrar denne endringen til flere lag på landsbasis?  
 

Forslag:  

 

1. div øst  2016/2017 2017/2018 

Påmeldingsavgift:   28 500,-   23 000,- 

Reisekasse serie (fordelingskasse) 0,-    0,-    

Reisekasse dommer 15 000,-   15 000,-   

Sensoravgift (dommerobservasjoner) 3 500,-   3 500,-   

E-cup avgift 0,-   0,-   

Kval-avgift 2 500,-   0,-   

Eliteavgift (ny)*     1 500,-   

Dommerutvikling (ny)*     1 500,-   

Sum serieavgifter:   21 000,-    21 500,- 

SUM TOTALT 
 

49 500,-    44 500,-  

 

* Det er innført en eliteavgift på 1 500,- og en dommerutviklingsavgift på 1 500,-. 
 

Forslaget reduserer kostnadene i 1.divisjon østland menn med 5 000,-. Påmeldingsavgiften er redusert 

med 5 500,-.  

 

Eliteavgiften og dommerutviklingsavgiften er foreslått innført i hele landet for alle klubber med lag 

som kan spille eliteseriekvalik, og videre rykke opp til eliteserien. Seksjonsstyret ser det som rettferdig 

at alle lag på landsbasis som kan rykke opp til eliteserien bidrar til elitevirksomheten. Dette da disse 

lagene anses av seksjonsstyret for å være en del av elitevirksomheten.   

Eliteavgiften innføres på bakgrunn av muligheten for å spille eliteseriekvalifisering.  

 



 

Dommerutviklingsavgiften innføres da 1.divisjon østland menn er en viktig utviklingsarena for 

dommere på veien mot dømming av eliteserie. Denne arenaen gir dommere fra alle regioner/kretser 

muligheten for å få erfaring. Det anses som rettferdig at alle lagene som vil ha fordel av denne 

dommerutviklingen er med og bidrar.  

 

For alle lag i regionale serier som kan rykke opp til eliteserien innføres: 

Eliteavgift   1 500,- 

Dommerutviklingsavgift  1 500,- 

 

FALT (27 FOR – 36 MOT) 
 
 

 

6.3.2 Forslag fra Sveiva Innebandy: 

 

Forslag til Innebandyseksjonens årsmøte 2017 
 

Forslag vedrørende avgifter for sesongen 2017/2018 for eliteserien menn  

Reisekasse serie (fordelingskasse) og Reisekasse dommer fra Sveiva Innebandy. 

 

Avgiftene for reisekasse serie (fordelingskasse) og reisekasse dommer eliteserie menn foreslås som 

følger for sesongen 2017/2018: 

1. Avgiften for reisekasse serie(fordelingskasse) og reisekasse dommer for sesongen 2017/2018 

slås sammen til én avgift. 

2. Avgiften for sesongen settes som følger: 

a. Alle innebandyklubber betaler en reisekasseavgift på kr. 1.300,- 

b. Innebandyklubber med mer enn 100 medlemmer betaler en reisekasseavgift på kr. 

1.600,- 

c. Eliteserieklubber (menn) betaler en reisekasseavgift på kr. 20.000,-  

3. Eventuelt overskudd (for mye innkrevde avgifter) overføres til sesongen 2018/2019 

4. Seksjonsstyret henstilles til seksjonsårsmøtet i 2018 å fremme sak om mulig å utvikle 

«modellen» - slik at det eventuelt kan opprettes et reisefond som dekker flere områder enn kun 

eliteserien for menn. 

 

FORSLAGET BLE TRUKKET 
 

 



 

6.3.3 Forslag fra Seksjonsstyret: 

 

Sak: Forslag Årsmøte 2017 - Reisekasse/Reisefond Eliteserien  

 
Det er kommet inn flere forslag til endring av reiseordningen for Eliteserien: 

Forslag fra Sveiva: Alle klubber betaler reisekasseavgift. 

Forslag fra Sandnes: Administrerende myndighet må fastsette reisekasse, ikke Årsmøtet. 

 

EK opplever at reiseordning er gjenstand for endring på nesten hvert eneste årsmøte. Dette er 

uholdbart og skaper usikkerhet i planlegging for Eliteklubbene. Derfor har EK ønsket å utarbeide et 

eget forslag til reiseordning som skaper større stabilitet.  

 
Forslag Reisefond  
Det opprettes et Reisefond hvor penger settes av årlig etter bidrag fra alle Eliteserie og 1 div klubber. 

Et reisfond vil være mye mer stabilt og kan bygges opp over tid. Reisefond bør være en fast årlig 

avgift fra alle Elite og 1 div klubber tilsvarende «landslagsavgiften», alternativt at det er en egen avgift 

for alle klubber. Reisefond skal gå til støtte for reisevirksomhet for Elitelag og landslag utover en viss 

sum (særlig med tanke på lag og spillere til landslag utenfor Østlandsregionen). Således vil alle 

Eliteklubber og 1 div klubber få et mer stabilt forhold til reiseutgifter og kan budsjettere med større 

forutsigbarhet. Vi unngår dermed også nye forslag til reisekasseordning hvert år på årsmøtet.  

 

Den eksakte årlige avgift til reisefond må utvikles over tid for å bygge opp fondet. Reisefond-avgiften 

utredes årlig av administrasjon og besluttes av seksjonsstyret. Se forslag 2: For sesongen 2017-2018 

må reisekasseordningen fungere slik den er i dag. Eliteklubber med ekstra utgifter til reise søker 

reisefond om refusjon etter sesongslutt 2017/2018. 

 

Pr. dags dato (15 mai 2017) kreves det litt mer utredning av hvordan et slikt reisefond skal 

administreres. EK foreslår derfor følgende: Forslaget om reisefond fremmes årsmøte 2017 for 

utredning og for avstemning med tanke på innføring på Årsmøte 2018.  

 

ENSTEMMIG VEDTATT 
 

 

Forslag 2: Reisekasse for sesongen 2017/2018 
For sesongen 2017-2018 må reisekasseordningen fungere slik den er i dag og fastsettes til 15.000,-. 

 

ENSTEMMIG VEDTATT 
 

 

 

6.3.4 Forslag dommergodtgjørelse fra og med sesongen 2017/2018: 

 

Eliteserien for menn:  kr.1100,- pr. dommer  (ingen endring) 

Eliteserien for kvinner:  kr.1100,- pr. dommer  (ingen endring) 

1.div øst for menn:  kr.  950,- pr. dommer  (ingen endring) 

 

ENSTEMMIG VEDTATT 
 

 

 



 

7. Avgifter for sesongen 2017/2018 
 

Eliteserien menn (12 lag) Kr.  Eliteserien kvinner (7 lag) Kr. 
Serieavgift:   Serieavgift:  

Påmeldingsavgift 31.500,-  Påmeldingsavgift 25.000,- 

Reisekasse serie (fordelingskasse)  15.000,-  Reisekasse serie (fordelingskasse) 0,- 

Reisekasse dommer (akonto) 20.000,-  Reisekasse dommer (akonto) 15.000,- 

Sensoravgift (dommerobservasjoner) 3.500,-  Sensoravgift (dommerobservasjoner) 3.500,- 

E-cup avgift 3.000,-  E-cup avgift 3.000,- 

NM -avgift 2.500,-  NM –avgift * 0,- 

SUM: 75.500,-  SUM: 46.500,- 

 

ENSTEMMIG VEDTATT    ENSTEMMIG VEDTATT 
* Ved påmelding til NM-sluttspill for kvinner, 

vil det enkelte deltakerlag bli fakturert. 

 

1.div ØST menn (8 lag) Kr. 
Serieavgift:  

Påmeldingsavgift 28.500,- 

Reisekasse dommer (akonto) 15.000,- 

Sensoravgift (dommerobservasjoner) 3.500,- 

Kval-avgift 2.500,- 

SUM: 49.500,- 

 

 

FALT SOM FØLGE AV AT ENDRINGSFORSLAGET TIL TUNET IBK BLE 
VEDTATT 

 
 

 

Endringsforslag fra Tunet IBK: 

Påmeldingsavgiften for 1. div. østland menn settes til kr. 23.000,-, slik at total serieavgift blir kr. 

44.000,-. 

 

1.div ØST menn (8 lag) Kr. 
Serieavgift:  

Påmeldingsavgift 23.000,- 

Reisekasse dommer (akonto) 15.000,- 

Sensoravgift (dommerobservasjoner) 3.500,- 

Kval-avgift 2.500,- 

SUM: 44.000,- 

 

VEDTATT (30 FOR – 23 MOT) 

 
 

 

Følgende avgifter foreslås for sesongen 2017-2018: 

Overgangssaker som er klare til behandling før 1.9:  kr. 750,- (Ingen endring) 

Overgangssaker som er klare til behandling etter 1.9:  kr. 1500,- (Ingen endring) 

 

Gebyr ved utlån av spillere over 17 år:  kr. 1500,- (Ingen endring) 

 

Medieavgift for klubber i obligatorisk seriespill:  kr.  800,- (Ingen endring) 

 

Årsmøteavgift for klubber i obligatorisk seriespill:  kr. 500,- (Ingen endring) 

 
ALLE AVGIFTENE ENSTEMMIG VEDTATT 



 

Sak 8:  Behandle delmålsplan 2016-2019 
 Dirigenten gikk igjennom seksjonens delmålsplan for 2016-2019. 

  

Representanten fra Tunet IBK, Morten Lindem, spurte om seksjonsstyret ønsker å gi jenter i 

alderen 16-19 år et tilbud i sin aldersklasse og ikke bare deltakelse i seniorklassen. Han 

oppfordret seksjonsstyret til å invitere til NM i klassen J17-19. 

 

Rune Ali Zouhar, administrasjonen i Oslo og Akershus Bandyregion, påpekte også utfordringen 

ved å ikke ha et godt tilbud til klassen jenter 16-19 år. 

 

Martin Gøranson, BVHIF, ønsket at det skulle legges til rette for å frigjøre helger til 

turneringsspill, slik at disse ikke kolliderer med seriekamper, minirunder også videre. 

 

Carl-Otto Evensen, Østensjø/Dverg, påpekte at jenter må ha NM som en gulrot. 

 

Ragnhild Ådland, breddekomiteen i seksjonsstyret, oppfordret til samarbeid mellom klubber og 

krets/region for å frigjøre helger til turneringsspill. Hun påpekte også at styret ikke er imot NM 

J17-19, og at de er villig til å se på muligheten for dette. 

 

Styret kommenterte ellers de konkrete innspillene og tok disse til etterretning. 

 

DEN FREMLAGTE DELMÅLSPLANEN FOR SEKSJONEN BLE ENSTEMMIG 
GODKJENT MED PÅLEGG OM Å TA INNSPILLENE TIL ETTERRETNING 
 

 

President Erik Hansen hadde, i forbindelse med behandlingen av delmålsplanen, et innspill 

vedrørende EL-Innebandy og dets utvikling og status i forbundet. 

 



 

Sak 9:  Foreslå budsjett for kommende sesong. (Forbundstinget/Forbundsstyret 
vedtar budsjettet for kommende periode) 

 

 

Opprinnelig 
 

Tunet IBK 
 

Seksjonen 
 

Seksjonen 
 

Hordaland BK 

 
forslag 

 
Vedtatt 

 
Forslag 1 

 
Forslag 2 

 
Falt 

 
  

 
  

 
Ble trukket Ble trukket 

  Budsjett 
innebandyseksjonen B-17/18 

 
B-17/18 

 
B-17/18 

 
B-17/18 

 
B-17/18 

Sum styrke idrettens rolle i 
samfunnet 797 400 

 
797 400 

 
797 400 

 
797 400 

 
797 400 

 
  

 
  

      40100 - 1.div øst menn -256 500 
 

-212 500 
 

-256 500 
 

-256 500 
 

-212 500 

Sum idrettslagenes 
aktivitetstilbud -516 500 

 
-472 500 

 
-516 500 

 
-516 500 

 
-472 500 

 
  

 
  

      A menn 470 000 
 

470 000 
 

448 000 
 

470 000 
 

426 000 

U19 kvinner 403 000 
 

403 000 
 

381 000 
 

403 000 
 

403 000 

Sum toppidrett 1 900 000 
 

1 900 000 
 

1 856 000 
 

1 900 000 
 

1 856 000 

 
  

 
  

           80020 - TRENERKURS 115 000 
 

165 000 
 

115 000 
 

115 000 
 

115 000 

     80100 - 
DOMMERUTDANNING 237 000 

 
287 000 

 
237 000 

 
237 000 

 
237 000 

Sum kompetanseutvikling 352 000 
 

452 000 
 

352 000 
 

352 000 
 

352 000 

 
  

 
  

           86000 - KRETS 144 000 
 

194 000 
 

144 000 
 

144 000 
 

144 000 

     86100 - TILSKUDD KLUBB   
 

50000 
           87000 - KONTINGENTER             

INT FORB. 63 000 
 

63 000 
 

63 000 
 

63 000 
 

63 000 

Sum Andre innsatsområder 207 000 
 

307 000 
 

207 000 
 

207 000 
 

207 000 

 
  

 
  

      Sum styre og komiteer 375 090 
 

375 090 
 

375 090 
 

375 090 
 

375 090 

 
  

 
  

      Sum administrasjon 5 706 797 
 

5 706 797 
 

5 706 797 
 

5 706 797 
 

5 706 797 

 
  

 
  

      

     98010 - LISENS -4 760 000 
 

-4 900 000 
 

-4 760 
000 

 
-4 760 000 

 
-4 760 000 

Sum Andre inntekter -9 083 500 
 

-9 223 500 
 

-9 083 
500 

 
-9 083 500 

 
-9 083 500 

 
  

 
  

           98091 - 
INNTEKTSFØRING FRA 
FOND -100 000 

 
-200 000 

 
-100 000 

 
-144 000 

 
-100 000 

     98092 - OVERFØRING TIL 
FOND 360 000 

 
0 

 
360 000 

 
360 000 

 
360 000 

Sum Finans 260 000 
 

-200 000 
 

260 000 
 

216 000 
 

260 000 

 
  

 
  

      Prosjektresultat -1 713 
 

-357 713 
 

-45 713 
 

-45 713 
 

-1 713 
 

 

TUNET IBKs FORSLAG VEDTATT (6 STEMMER MOT) 
 

Cathrine Ringstad, SK Freidig, ønsket at både regnskap og budsjett skal fremlegges mer 

detaljert og at også budsjettet bør komme med en forklaring, ikke bare regnskapet. 

 

Generalsekretær Tomas Jonsson svarte på de spørsmålene som kom fra årsmøtet. 



 

Sak 10:  Valg 2017/2018 

 

Valgkomiteens innstilling til Seksjonsstyret NBF-I 2017/2018 

 
Leder:  Paal Saastad (1 år), Tunet IBK 

 

ENSTEMMIG VALGT VED AKKLAMASJON 
  

Nestleder:  Gitte Bjerkelund (2 år), Tunet IBK 

 

ENSTEMMIG VALGT VED AKKLAMASJON 
  

1. styremedlem:  Lisbeth Hildremyr (2 år), Østensjø/Dverg IBK 

  

2. styremedlem:  Christian Moldjord (ikke på valg), SK Freidig 

  

3. styremedlem:  Ole Petter Rogne (ikke på valg), Sarpsborg IBK 

  

4. styremedlem:  Ståle André Wiig (2 år), Sarpsborg IBK 

  

5. styremedlem:  Ragnhild Ådland (ikke på valg), Fjell-Kameraterne IL 

 

ENSTEMMIG VALGT VED AKKLAMASJON 
  

1. varamedlem:  Elling Allendes (2 år), Karmøy IBK 

  

2. varamedlem:  Gry Cicilie Onstad Johansen (ikke på valg), Romsås IL 

  

3. varamedlem:  Silje E. Johansen (ikke på valg), Nor 92 IBK 

 

ENSTEMMIG VALGT VED AKKLAMASJON 
 

 

Valgkomité for 2017/2018: 

Leder:   Monica Bakke, Holmlia SK 

 

ENSTEMMIG VALGT VED AKKLAMASJON 
  

Medlem:  Cathrine Ringstad, Freidig SK   

Medlem:   Jan Magnar Ingebrigtsli, Nittedal IL   

 

ENSTEMMIG VALGT VED AKKLAMASJON 
 

Varamedlem:  Egil Tanemsmo, Klæbu IBK   

 

ENSTEMMIG VALGT VED AKKLAMASJON 
 



 

Dirigent Rune Hauger takket for seg og mottok blomster og gave for god innsats. 

Avgående leder Egil Tanemsmo takket årsmøtet for et godt møte, og takket avgående styremedlem 

Arne Semb og varamedlem Trine Olafsrud med overrekkelse av blomster. Nestleder Gitte Bjerkelund 

takket så Egil Tanemsmo for innsatsen med overrekkelse av blomster. 

 

President Erik Hansen takket alle for deres frivillighet og viktigheten av dette. Han takket også 

administrasjonen for innsatsen. Videre påpekte han viktigheten av Grasrotandelen. 

Et lite spark til allmenkringkaster NRK ga han også, som i hans øyne er for dårlig til å synliggjøre de 

mindre idrettene. 

 

Oppfordret klubbene til å søke om midler fra forbundet til å sette i gang nye og spennende prosjekter 

med tanke på utvikling og rekruttering. 

Ny leder Paal Saastad takket for tilliten og var opptatt av at alle i organisasjonen må samarbeide for å 

skape blest om vår idrett. 

 

Møtet ble hevet søndag 11. juni kl. 14.30. 

 

 

 

 

Protokollen er kontrollert og godkjent, Oslo 15. juni 2017: 

 
 

  
_____________________ _____________________ 

Per Harald Bai Stabell Morten Lindem 

Desisor Desisor 

 

 

   

_____________________ _____________________ 

Frank Nordseth Terje Larsen 

Referent Referent 


