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Protokoll fra styremøte i innebandyseksjonen,                                      
møte nr. 6 2017/2018 20. april, Ekeberg 

Tilstede: 

 

 

Ikke tilstede:  

Paal Saastad, Gitte Bjerkelund, Christian Moldjord, Ole Petter Rogne, Ståle Wiig, Elling 

Allendes, Gry Johansen, Silje Johansen, Jostein Sjaatil (administrasjonen)  

 

Lisbeth Hildremyr, Ragnhild Ådland  

Saksliste 
Sak 35-18 Protokoll styremøte nr. 5 2017/2018 

Sak 26-18 Inkluderingsutvalg 

Sak 31-18 Delmålsarbeid 

Sak 32-18 Årsmøteforberedelser 

Sak 36-18 Komiterapporter 

Sak 37-18 Innspill fra høringsrunden klubblisensreglement for sesongen 2018/2019 

Sak 38-18 Seminar 2018 

Sak 39-18 Streaming –felles plattform 

Sak 40-18 Landslagslagssjef A-kvinner 

Sak 11-18 Ungdomsinnebandy 

 

Protokoll 

 
Sak 35-18 Protokoll styremøte nr. 5 2017/2018 

Vedtakssak:  

Protokollen fra styremøte nr. 5 i sesongen 2017/2018 ble godkjent i styremøtet nr. 6. 

 

 

Sak 26-18 Inkluderingsutvalg 

Vedtakssak:  

Seksjonsstyret vedtok å nedsette en inkluderingskomite bestående av medlemmene:  

Monica Birdal (leder) (Holmlia Sportsklubb) 

Jan Olav Sørli (Karmøy IBK) 

Jim Nymoen (Bærums Verk Hauger Idrettsforening) 

Andreas Hagen (Kampen IBK) 

Arild Sem (Sola IBK) 

Elling Allendes (Karmøy IBK og varamedlem i seksjonsstyret) 

 

Utvalget navngis heretter som inkluderingskomiteen. Komiteen er bedt om å vurdere tidligere mandat for 

inkluderingskomiteen, og gi tilbakemelding til seksjonsstyret.  

 

 

 

Sak 31-18 Delmålsarbeid 

Diskusjonssak:  

Styret var forelagt rapport fra administrasjonen for utdanning innen virksomhetsområdene trener, dommer og 

arrangement.  

 

Styret diskuterte utdanningstilbudet og krav innen de ulike virksomhetsområdene, med hovedvekt på området 

trener. Styret diskuterte videre status for utdanning, der antallet som utdannes innen de ulike 

virksomhetsområdene er forholdsvis konstant. Samtidig har innebandyen vekst i antall aktive medlemmer og 

innebandylisenser. Styret stilte spørsmål til hvorvidt det bør være sammenheng mellom måltall (aktive 

medlemmer og lisenser) og antallet som ønsker mer kompetanse innen et virksomhetsområde.  
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Styret etterspurte et lengre historisk grunnlag for tallene innen utdanning, og ønsker å vurdere delmålene innen 

utdanning i retning av å tallfeste målene i større grad. Dette vil bli vurdert i sammenheng med delmålsplanen 

som legges frem for årsmøtet 10. juni 2018. 

 

 

Sak 32-18 Årsmøteforberedelser 

Diskusjonssak:  

Styret diskuterte egne saker vurdert fremmet for årsmøte.  

Styret bestemte to ytterligere møtedatoer for videre fremdrift mot årsmøtet, derav arbeidsmøte 2. mai og 

seksjonsstyremøte 15. mai.  

 

 

Sak 36-18 Komiterapporter 

Informasjonssak:  

Fra styremøtet 13. mars var det etterspurt rapport og status fra de ulike komiteene.  

 

Av tidsmessige årsaker ble det ikke tid til en lengre gjennomgang. Komiteene refererte kort status og rapport.  

Komiteene vil i årsberetningen orientere nærmere om sitt arbeid.  

 

Organisasjonskomiteen 

Hatt møter med kretskoordinator, som arbeider opp mot regioner/kretser. Relevante saker for seksjonsstyret og 

regioner/kretser koordineres gjennom denne kanalen.  

 

Dommerkomiteen 

Ingen avvik å melde. Ble henvist til informasjonsbrev. 

 

Breddekomiteen 

Jobber med sakene fra seminaret i fjor, med hovedvekt på tiltak fra klubbene på løsninger i forhold til ulike 

problemstillinger tilknyttet rekruttering. Komiteen har hatt møter med administrasjonen for å legge dette ut på 

nettsidene. Arbeidet er pågående.  

 

Inkluderingskomiteen 

Vil konstituere seg under Stavanger Open 28.-29. april 

 

Elitekomiteen 

Arbeider med saken reisefond, som styret vil komme tilbake til i forbindelse med årsmøtet 2018. I tillegg 

arbeides det kontinuerlig med avklaringer i forbindelse med klubblisensreglementet.   

 

Media og kommunikasjonskomiteen 

Vises til sak 39-18 streaming – felles plattform. 

 
 

Sak 37-18 Innspill fra høringsrunden klubblisensreglement for sesongen 2018/2019 

Diskusjonssak:  

Styret mottok et mer omfattende høringsinnspill i høringsrunden av klubblisensreglement for sesongen 

2018/2019, fra Midt-Norge Bandyregion.  

 

Innspillet krevde mer tid, enn det var rådighet til i begynnelsen av 2018, for vurdering. Innspillet ble nærmere 

diskutert i møtet 20. april. Styret besluttet å se nærmere på innspillet gjennom elitekomiteen, som fikk i mandat 

å vurdere innspillet og eventuell revidering av klubblisensreglementet. 
 

 

Sak 38-18 Seminar 2018 

Informasjonssak:  

Det ble orientert nærmere om seminarprogram og fremdrift i møtet. Styret fikk besøk av en ekstern 

foredragsholder knyttet til kommunikasjon og sosiale medier. Det ble gitt flere tankevekkere rundt sosiale 

medier, som styret ønsker skal belyses under seminaret.  
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Det vil sendes ut informasjon og program for seminaret rett i uka etter NM-finalene.  

 
 

Sak 39-18 Streaming –felles plattform 

Vedtakssak:  

Det ble orientert om sakens bakgrunn og status i møtet.  

 

Media og kommunikasjonskomiteen har hatt møter med et par leverandører for streaming. En prioritert 

leverandør for oppfølging har vært LiveArena som blant annet benyttes av ishockey, og som Norges 

idrettsforbund har et samarbeid med. LiveArena administreres av Atea. Løsningen innebar leie av utstyr, som 

har vist seg å være for dyrt for mange klubber. Det ble bedt om et revidert tilbud, som leverandøren ikke har 

besvart.  

 

Styret diskuterte muligheter for videre fremdrift. Det ble foreslått å sende bestilling til administrasjonen om å 

overta arbeidet med å etablere en felles plattform for streaming. Styret vedtok å sende bestilling til 

administrasjonen om å overta arbeidet med å etablere en felles plattform for streaming.  
 

 

Sak 40-18 Landslagslagssjef A-kvinner 

Informasjonssak:  

Stillingen landslagssjef A-kvinner ble lyst ut 13.februar. Da søknadsfristen gikk ut 3. april, var det mottatt tre 

søknader. Styret var forelagt en innstilling fra administrasjonen, som ble tatt til etterretning. Administrasjonen 

vil følge prosessen videre.  
 

 

 

Sak 11-18 Ungdomsinnebandy 

Informasjonssak:  

Det ble gitt en statusrapport på antall påmeldte til den nasjonale innebandycampen. Campen vil under NM-

finalene synliggjøres. Styret følger antall påmeldte i forhold til den økonomiske garantien som er gitt.  

 
 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Bandyforbund – Innebandyseksjonen 

 

 

Paal Saastad /S/    Jostein Sjaatil 

Nestleder     Sekretær 

 


