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Protokoll fra styremøte i innebandyseksjonen,                                      
møte nr. 2 2017/2018 5.oktober, Ullevål Stadion 

Tilstede: 

 

 

 

Ikke tilstede:  

Paal Saastad, Gitte Bjerkelund, Lisbeth Hildremyr, Christian Moldjord, Ole Petter Rogne, 

Ståle Wiig, Ragnhild Ådland, Elling Allendes, Silje Johansen, Monica Birdal (IFF, deler av 

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

 

Gry Johansen 
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Protokoll 
 

 

Sak 7-18 Avklaringer sesongen 2017-2018 

Vedtakssak: Behandlet over e-post 12.-13. september 2017.  

 

Sak 7-18 vil bli overført til protokoll 1802 fra styremøtet 5. oktober. 

 

 

Sak 9-18 Protokoll styremøte nr. 1 2017/2018  

Vedtakssak: Protokollen fra styremøte nr. 1 i sesongen 2016/2017 ble godkjent over e-post 26.-28. september 

2017. 

 

Sak 9-18 vil bli overført til protokoll 1802 fra styremøtet 5.oktober.  

 

 
Sak 3-18 Oppnevning av arbeidsutvalg for seksjonsstyret i innebandy sesongen 2017/2018 (AU-I) 

Styreleder redegjorde for tidligere praksis for arbeidsutvalg i seksjonsstyret.  

 

Styret støttet tidligere praksis og ønsket et arbeidsutvalg, som skal håndtere hastesaker mellom ordinære 

styremøter. Styret ønsket at så mange saker, som mulige, skal behandles av styret. Ved dagens digitale verktøy 

kan saker enkelt behandles av hele styret.  

 

Vedtak 3-18:  

Leder og nestleder, Paal Saastad og Gitte Bjerkelund, danner arbeidsutvalg i seksjonsstyret, som behandler  

hastesaker mellom de ordinære seksjonsstyremøtene. Jostein Sjaatil er sekretær. Hvis et eller begge utvalgets 

medlemmer erklæres inhabil i en sak, erstattes utvalget av en eller to andre styremedlemmer.  

 

 

Sak 5-18 Møteplan sesongen 2017/2018 

Styret diskuterte møteform, møtehyppighet og tid til komitemøter. Styret ønsket å ha flest mulig møter med 

fysisk oppmøte, så sant det er mulig. Deltakelse via Skype blir alternativet. Styret behandlet et forslag basert på 

fjorårets møteplan.  
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Vedtak 5-18:  

Seksjonsstyret vedtok følgende møteplan for sesongen 2017/2018 

 Torsdag 30. november 

Torsdag 8. februar 

Fredag 20. april 

Tirsdag 22.mai 

 

Med tid mellom styremøtene er det lagt til rette for at komiteene kan opprette egne møteplaner mellom 

styremøtene. 

 

 

Sak 6-18 Komitefordeling sesongen 2017/2018 

Seksjonsstyret vil følge samme arbeidsmodell med komiteer sesongen 2017/2018. De eksisterende 

styremedlemmene fra fjorårets styre vil fortsette i samme komiteer. De nye styremedlemmene har gitt 

tilbakemeldinger angående deres interesseområder, og de vil tiltre de eksisterende komiteene så snart som 

mulig.   

 

Hver komite orienterte om tidligere arbeid, pågående arbeid og ønsker for videre fremdrift. Det henvises til 

beretningstekstene til årsmøtet 2017, der videre fremdrift er beskrevet.  

 

 

Sak 8-18 Hederstegn 

Seksjonsstyret har mottatt en fremmet kandidat til Hederstegn fra en innebandyklubb. Seksjonsstyret utsatte 

saken videre til neste møte, da tiden ikke strakk til å behandle saken i dette møtet. Hederstegn tildeles under 

Forbundstinget, og saken vil følges opp av seksjonsstyret i god tid før tinget.  

 

 

Sak 10-18 Tildeling arrangementer 2017/2018 

Styret gikk igjennom innkomne søknader, og tildelte følgende tekniske arrangører:  

 

NM puljespill kvinner.  

Vedtatt tildelt: Avventes. Styret i dialog med eneste søker.  

 

Eventuell eliteseriekvalifisering kvinner 6.-8. april 2018: 

Vedtatt tildelt: Nes Sportsklubb 

 

Eventuell eliteseriekvalifisering menn 6.-8. april 2018: 

Vedtatt tildelt: Stathelle Innebandy 

 

NM-puljespill J15 og G15 14.-15. april 2018: 

Vedtatt tildelt: Tunet IBK 

 

NM-puljespill J17 7.-8. april 2018: 

Vedtatt tildelt: Nes Sportsklubb 

 

NM-puljespill G17 7.-8. april 2018: 

Vedtatt tildelt: Sarpsborg Innebandyklubb 

 

NM-puljespill J19 14.-15. april 2018: 

Vedtatt tildelt: Ottestad IL - Innebandy 

 

NM-puljespill G19 14.-15. april 2018: 

Vedtatt tildelt: Asker Innebandyklubb 
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Sak 11-18 Ungdomsinnebandy 

Styret diskuterte videre statusen på ungdomssiden. Styrets bestilling av rapport om status og utvikling av antall 

medlemmer, lisenser og lag i ungdomsinnebandyen er sendt til administrasjonen. Administrasjonen har 

bekreftet bestillingen og styret vil etter videre rapport diskutere saken videre.  

 

 

Sak 12-18 Status innebandy Norge 

Seksjonsstyret har mottatt bekymringsmeldinger fra eliteserieklubber om kvaliteten og utviklingen i eliteserien. 

Det er på bakgrunn av disse meldingene sendt ut e-post til klubbledere og kontaktpersoner i eliteserieklubbene, 

der det er etterspurt en situasjonsrapport fra klubbene.  

 

I situasjonsrapporten er det ønsket en tilbakemelding angående rekruttering, alderssammensetning i lag, samt 

hvordan klubbene ser på utviklingen og kvaliteten på eliteserien. Avslutningsvis er det ønsket innspill på hva 

som vil være de rette grepene å ta for å bringe norsk innebandy videre.  

 

Styret er i en kartleggingsfase, og ønsker dialog med klubbene angående situasjonen.  

 

 
 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Bandyforbund – Innebandyseksjonen 

 

 

Paal Saastad /S/    Jostein Sjaatil 

Leder     Sekretær 


