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AGENDA: 
 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

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

4. Behandle beretning for seksjonen for siste årsmøteperiode. 

5. Behandle seksjonens regnskap som oversendes Forbundstinget/ Forbundsstyret 
til godkjenning. 

6. Behandle forslag og saker. 

7. Foreslå avgifter til sesongene (avgiftene fastsettes og godkjennes av 
Forbundstinget/Forbundsstyret). 

8. Behandle langtidsplan 

9. Foreslå budsjett for kommende sesonger (Forbundstinget/Forbundsstyret vedtar budsjettet 

for kommende periode). 

10. Foreta følgende valg: 

1:  Leder  velges for 1 år 

2:  Nestleder  velges for 1 år 

3:  1. styremedlem  velges for 1 år 

 2. styremedlem  velges for 1 år 

 3. styremedlem  velges for 1 år 

 4. styremedlem  velges for 1 år 

 5. styremedlem  velges for 1 år 

4:  1. varamedlem  velges for 1 år 

 2. varamedlem  velges for 1 år 

 3. varamedlem  velges for 1 år 

5: Foreslå representant til Forbundsstyret. Denne velges formelt på Forbundstinget. 

6:  Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

7:  Representanter til Forbundstinget 

8:  Medlemmer til eventuelle fond. 

 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til Seksjonsstyret velges 
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres 
rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 
  



 

3 

 

Deltakende representanter 
Kun leserett 

Steinar Søiland Brodd IBK (vara) 

Tonje Reese Bærums Verk Hauger IF (vara) 

Elin Kristiansen Greåker IBK (vara) 

Tove Nybrott Harstad IBK (vara) 

Elisabeth Kraft IK Akerselva (vara) 

Tove Løberg Malvik IL (vara) 

Kristiane Sollie Hjuring Narvik IBK (vara) 

Linda Gulbrandsen Nor 92 IBK (vara) 

Frode Vinje Sjetne IL (vara) 

Benedicte Parelius Sportsklubben Freidig (vara) 

Stian Frøland Sunde IBK (vara) 

Jon Magne Stemnes Ull/Kisa Innebandy (vara) 

Roar Haakonsen Vålerenga Innebandy (vara) 

Irene Lundby Østensjø IBK (vara) 

Kristian Meier Nord-Norge Bandyregion (vara) 

Ronny Baltzersen Observatør 

Stein Log Observatør 

Jørgen Karlsen Observatør 

Ingvild Ruud Observatør 

Les- og Talerett 

Petter  Alexandersen 1. varamedlem Seksjonsstyret 

Martin Gøranson 2. varamedlem Seksjonsstyret 

Anette Marie Berg 3. varamedlem Seksjonsstyret 

Terje Larsen Ansatt Norges Bandyforbund 

Frank Nordseth Ansatt Norges Bandyforbund 

Kim-Alexander H. Jørstad Ansatt Norges Bandyforbund 

Ruben Kristiansen Ansatt Norges Bandyforbund 

Magnus Skulstad Ansatt Norges Bandyforbund 

Ann Katrin Eriksson Ansatt Norges Bandyforbund 

Sandra Grande Einertsen Ansatt Norges Bandyforbund 

Åsmund Sjøberg Ansatt Norges Bandyforbund 

Tomas Jonsson Ansatt Norges Bandyforbund 

Eivind Tysdal Ansatt Norges Bandyforbund 

Lars Bunæs Ansatt Norges Bandyforbund 

Tomas Trogstad Ansatt Norges Bandyforbund 

Nina Durban Andreassen Ansatt Norges Bandyforbund 

Rune Ali Zouhar Ansatt Norges Bandyforbund 

Bjørn-Erik Thorp Ansatt Norges Bandyforbund 

Børge V. Andreassen Ansatt Norges Bandyforbund 

Mari Mugaas Joakimsen Ansatt Norges Bandyforbund 

Andreas Hagen Ansatt Norges Bandyforbund 

Ann-Mari Ellefsen Ansatt Norges Bandyforbund 

Marcus Nilsson Ansatt Norges Bandyforbund 

Per Christian Westreng Ansatt Norges Bandyforbund 

Torgeir Ådland Ansatt Norges Bandyforbund 
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Les-, Forslags-, Tale-, Stemmerett saksvalg og stemmerett personvalg (152 stemmeberettigede) 

Paal Saastad Leder Seksjonsstyret 

Ståle André Wiig Nestleder Seksjonsstyret 

Gitte Bjerkelund 1. styremedlem Seksjonsstyret 

Stian Bredby 2. styremedlem Seksjonsstyret 

Per Melbye 3. styremedlem Seksjonsstyret 

Kristine Løken 4. styremedlem Seksjonsstyret 

Ragnhild Ådland 5. styremedlem Seksjonsstyret 

Bjørn Huge Bodø IBK 

Marita Strømstad Bogafjell IBK 

Anna Sandvik Brodd IBK 

Kjell Hugo Løvås Brodd IBK 

Nina Vågen Brodd IBK 

Daniel Svenmoen Halvorsen Brumunddal IBK 

Brage Holmstrøm Brumunddal IBK 

Solfrid Neverrøsten Brumunddal IBK 

Jon Anders Henriksen Bækkelagets SK 

Jim A. Nymoen Bærums Verk Hauger IF 

Olof Dahlén Bærums Verk Hauger IF 

Nina Brennhovd-Olsen Bærums Verk Hauger IF 

Fredrik Hellstrøm Fredrikstad IBK 

Tone Sørby Fredrikstad IBK 

Hans Christian Eliassen Fredrikstad IBK 

Glenn Larsen Gjelleråsen IF 

Oddleif Dahlen Gjelleråsen IF 

Silja Berge Moe Gjelleråsen IF 

Lars Simensen Greåker IBK 

Tommy Kvisvik Greåker IBK 

Liz Yvonne Aarnes-Jensen Greåker IBK 

Nicolai Christensen Harstad IBK 

Bente Nystad Harstad IBK 

Ketil Thomassen Harstad IBK 

Inger Helene Mæland Hinna IBK 

Abigael Cheryll Toftner Holmlia SK 

Tormod Nybru Hommersåk IBK 

Sander Sung Sandanger Hommersåk IBK 

Ayla Valle Landmark Hommersåk IBK 

Paolo Caroprese IK Akerselva 

Heidi Kolstad IK Akerselva 

Thomas Bakkene IK Akerselva 

Ola Krogsrud IL Braatt Innebandy 

Anniken Knutsdatter IL Fjell-Kameraterne 

Bjørn-Ivar Nilsen IL Fjell-Kameraterne 

Stian Romslo IL Fjell-Kameraterne 

Conrad Hagen Kampen IBK 

Solveig Hagen Kampen IBK 

Sander Benjamin Lye Hodne Kampen IBK 

Terje Olav Hagen Karmøy IBK 
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Jan Olav Sørli Karmøy IBK 

Ingvill Klepsvik Sjo Fagerland Karmøy IBK 

Anne Mette Hox Klæbu IBK 

Therese Iselin Klungervik Klæbu IBK 

Jon Hallan Klæbu IBK 

Kaja Runge Langhelle Kolnes IL 

Petter Hebnes Andersen Kristiansand Studentidrettslag 

Linda Elif Dogru Lura IL 

Stina Lima Monsen Lye IL Innebandy 

Ole Laland Egeland Lye IL Innebandy 

Åge Sjølstad Lånke IL 

Narve Aske Malvik IL 

Marja Stuifbergen Malvik IL 

Kristin Svendsen Skulstad Mjøsa IBK 

Georg Bugge Monolitten IL 

Rannei Kaasa Monolitten IL 

Nils Gunnar Sortevik Monolitten IL 

Lars Hjuring Narvik IBK 

Malin Jakobsen Narvik IBK 

Mikael Karlholm Narvik IBK 

Terje Nervik Nidaros IBK 

Isak Hagen Nidelv IL 

Lars Friestad Nittedal IL 

Hanna Eikås Klem Nittedal IL 

Jan Magnar Ingebrigtsli Nittedal IL 

Børre Gommerud Nor 92 IBK 

Lars Erik Olsen Nor 92 IBK 

Pia Arnås Nor 92 IBK 

Eivind Hovdegård Furdal NTNUI Innebandy 

Audun Johansen Nyborg IL 

Eline Winnberg Ottestad IL 

Fredrik Ek Råholt IBK 

Kjersti Konstad Graftås Råholt IBK 

Finn-Ulrik Berntsen Sagene IF 

Ida Nygaard Sagene IF 

Trond Vervik Sandnes IBK 

Arild Myrland Sandnes IBK 

Sarah Annelie Dahlström Sandnes IBK 

Ole Anders Østerås Sarpsborg IBK 

Linda Mariette Mellegård Sarpsborg IBK 

Geir Holmen Andersen Sarpsborg IBK 

Helge Branting SF Grei 

Anita Forberg Steen SF Grei 

Espen Refsnes Sjetne IL 

Marte Irtun Aas Sjetne IL 

Kristine Ræder Sjetne IL 

Jan Vidar Strømsvold Skjold IL 

Therese Sandberg Slevik IBK 
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Bjørn André Omberg Slevik IBK 

Morten Johnsen Rummelhoff Slevik IBK 

Cathrine Ringstad Sportsklubben Freidig 

Sigurd Harby Sportsklubben Freidig 

Marianne Steinsvik Kjos Sportsklubben Freidig 

Jørn Brevik St. Croix IBK 

Egil Robbestad St. Croix IBK 

Fiona Pereira Arnesen St. Croix IBK 

Jan-Terje Ivebakk Stavanger IBK 

Oddbjørn Fiskå Stavanger IBK 

Sandra Merete Hafsøe Stavanger IBK 

Cathrine Myhrhaug Strømmen IBK 

Ragnhild Mauritzen Strømmen IBK 

Ronny Myhrhaug Strømmen IBK 

Mona Olsen Skoglund Sunde IBK 

Rune Anderssen Sunde IBK 

Therese Wammeli-Johannesen Sunde IBK 

Petter Nygaard Sveiva Innebandy 

Torunn Holm Svensson Sveiva Innebandy 

Øystein Bakke Sykkylven IBK 

Marius Aurstad Tiller IBK 

Per Harald Bai Stabell Toppen IL 

Trude Vidareid Torvastad IL 

Gunnar Olsen Trondheim IBK 

Regine Løvås Trondheim IBK 

Tom Bruvik Trondheim IBK 

Marthe Skarpnes Trygg/Lade 

Ingrid Hestvik Dahl TSI Innebandy 

Jon Simonsen TSI Innebandy 

Per Erling Terjesen Tunet IBK 

Morten Lindem Tunet IBK 

Anita Smith Lunde Tunet IBK 

Thomas Røberg Tønsberg IBK 

Ida Myklebust Tønsberg IBK 

Tim A. Holmvik Ull/Kisa Innebandy 

Siw Anita Eidem Sjøvik Ull/Kisa Innebandy 

Unni Vindvik Ull/Kisa Innebandy 

Trond Joar Kvilhaug Vardeneset IF 

Per Atle Aaslid Veitvet SK 

Jannecke Edvardsen Volda IBK 

John Vartdal Volda IBK 

Hege Hagen Vålerenga Innebandy 

Syver Eriksen Vålerenga Innebandy 

Kristian Skaug Vålerenga Innebandy 

Øystein Krøvel Ørsta IL Innebandy 

Elisa Storchi Østensjø IBK 

Sigbjørn Nerland Østensjø IBK 

Morten Lukacs Østensjø IBK 



 

7 

 

Andreas Robin Larsen Hordaland Bandykrets 

Christian S. Andersen Innlandet Bandyregion 

Øystein Borgen Midt-Norge Bandyregion 

Ellen Lind Nord-Norge Bandyregion 

Hilde Langfjell Oslo og Akershus Bandyregion 

Kenneth Skogen SørVest Bandyregion 

Kenneth Johansen SørØst Bandyregion 

Erik Hansen President Norges Bandyforbund 

Jon Erik Eriksen Visepresident Norges Bandyforbund 

Øvrige 

Kjetil Moberget Drøbak Golfklubb (ordstyrer) 

Torgeir Waterhouse Valgkomiteen – leder* 

 
*Det tillegges at Torgeir Waterhouse har forslag-  og talerett i saker som vedkommer valg, ref  NBFs lov 
§15.2, punkt 5, underpunkt b. 
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1. GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER 
Vedtak: Fremmøtte representanter godkjent. Enstemmig. 

 
2. GODKJENNE INNKALLING, SAKSLISTE OG 

FORRETNINGSORDEN 
Forslag fra rep. Per Erling Terjesen, Tunet 

Alle saker skal gjennomføres med skriftlig avstemming/anonym avstemming 

Vedtak: Forslaget falt. 87 stemmer mot. 52 stemmer for. 

 

 

Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjent. Enstemmig. 

 
3. VELGE DIRIGENT, REFERENT SAMT 2 REPRESENTANTER 

TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN 
Dirigent: Kjetil Moberget 

Referenter: Eivind Tysdal og Åsmund Sjøberg 

Repr. til å signere protokoll: Per Harald Bai Stabell og Morten Lindem 

 

Vedtak: Foreslåtte kandidater valgt. Enstemmig. 

 
4. ÅRSBERETNINGER 

 

Forbundstinget i 2018 vedtok at forbundets seksjonsårsmøter skal avholdes hvert annet år, og ikke 

hvert år som tidligere. Årsberetning for sesongene 18/19 og 19/20 skulle ha vært behandlet på det 

koronaavlyste Seksjonsårsmøtet i 2020. Seksjonsårsmøtet må dermed behandlet tre sesongers 

årsberetninger for perioden 2018 til 2021. 

 

4.1 ÅRSBERETNING INNEBANDY FOR 2018/2019 

4.2 ÅRSBERETNING INNEBANDY FOR 2019/2020 

4.3 ÅRSBERETNING INNEBANDY FOR 2020/2021 
 

 

Vedtak: Det tillegges alle beretningene at Jim Løvås er ansatt i 60 % stilling som aktivitetskonsulent i 

Midt-Norge. Årsberetningene godkjent. 131 stemmer for. 1 stemme mot. 
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5. REGNSKAP 
 

Forbundstinget i 2018 vedtok at forbundets seksjonsårsmøter skal avholdes hvert annet år, og ikke 

hvert år som tidligere. Regnskap for sesongene 18/19 og 19/20 skulle ha vært behandlet på det 

koronaavlyste Seksjonsårsmøtet i 2020. 

 

Seksjonsårsmøtet behandlet dermed tre sesongers regnskap for perioden 2018 til 2021. 

 

De tre regnskapene ble fremlagt med utfyllende tilleggsinformasjon, og generalsekretær Tomas 

Jonsson redegjorde grundig for alle regnskapene. Det ble også gitt tilleggsopplysninger på enkelte 

spørsmål fra representantene. 

 

 

Vedtak: Regnskapene for 2018/19, 2019/20 og 2020/21 vedtatt. Enstemmig. 
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6. 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. 

 

Forslag til vedtak: 

Seksjonsårsmøtet tar dette til etterretning. 

 

Vedtak: Årsmøtet tar dette til etterretning. 

 

6.1 Spillereglementet innebandy  
(Krever simpelt 1/2 flertall av avgitte stemmer for å bli vedtatt.) 

 

Ingen innkomne forslag om endringer. 

 

Informasjon:  

Årsmøtet har tidligere vedtatt at Norge skal følge de internasjonale spillereglene. 

Ny versjon av spillereglene trer i kraft 1. juli 2022, og vil formelt bli vedtatt på Seksjonsårsmøtet i juni 

2022. 

 

6.2 Kampreglementet innebandy 
(Krever kvalifisert 2/3 flertall av avgitte stemmer for å bli vedtatt.) 

 

6.2.1 Forslag fra Tunet IBK: 

Dobbel representasjonsrett 

 

Det er ønskelig å innføre dobbel representasjonsrett for unge spillere i Norge for å ta vare på talenter 

som er i utviklingsfasen. Finland og Sverige har det, og det fungerer utmerket. Utlånsbestemmelsen vi 

har i Norge i dag ivaretar ikke det behovet vi mener finnes for spillerne i dag og det er modent for nye 

løsninger. 

 

Det ønskes for eksempel at juniorspillere skal kunne bli værende og spille i juniorklassen med egne 

venner for moderklubben og samtidig kunne få utvikling gjennom å bryne seg på større utfordringer i 

en seniorserie i en annen klubb som har dette tilbudet.  

 

Videre ønsker vi at unge lovende seniorspillere som for eksempel medlem i en veletablert eliteklubb, 

som ennå ikke har spilt seg til fast plass på elitelaget eller får begrenset med spilletid på elitelaget, skal 

kunne videreutvikle seg på for eksempel nest høyest nivå i 1. div for en annen klubb. Dette tilbudet 

finnes ikke i dag da regelen om at det alltid må være en divisjon mellom en klubbs to lag i samme 

klasse, ikke muliggjør spill høyere enn 2. divisjon. Dette resulterer dessverre i at mange spillere da 

velger å forlate moderklubben og søke spill i enten en lavere rangert klubb i elitedivisjonen eller i 

divisjonen under. 

 

Disse eksemplene er kun ment som eksempler og er ikke nødvendigvis knyttet kun til klubber med lag 

i elite, de er vel så aktuelle for klubber i lavere divisjoner.    

 

Det er ikke ønskelig å åpne opp for å spille i ulike årsklasser i junior for to ulike klubber. Ei heller er 

det ønskelig å åpne opp for å representere moderklubben for senior og tilleggsklubben for junior, da 

dette åpner opp for sammensatte lag i NM for junior, som vil virke mot forslagets hensikt. 
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Et slikt forslag vil virke motiverende for spillerne med tanke på egen utvikling og det vil motivere 

klubbene til å drive utvikling av egen juniorstall, da sannsynligheten for å beholde egenutviklede 

spillere øker betraktelig. 

 

Vi foreslår derfor følgende endringer i kampreglementets § 3: 

 

Dagens tekst: 

«Man kan være medlem av flere klubber, men bare representasjonsberettiget for en klubb i samme 

idrett. Gjennom denne klubben har medlemmet sine rettigheter og forpliktelser innen forbund og krets. 

En tillitsvalgt og/eller dommer kan likevel spille for en annen klubbs oldboys, old-girls eller 

veteranlag såfremt ikke egen klubb deltar med lag i ordinært seriesystem i disse klasser i samme 

idrett.» 

 

Ny tekst: 

«Man kan være medlem av flere klubber, men bare representasjonsberettiget for en klubb i samme 

idrett, med unntak av spillere i alderen 16-22 år som kan representere to klubber i samme idrett. 

Gjennom den ene klubben har medlemmet sine rettigheter og forpliktelser innen forbund og krets 

(Moderklubben). I den andre klubben har medlemmet kun en tilleggsrettighet for spill 

(Tilleggsklubben). Følgende kombinasjoner for dobbel representasjon er mulig: 

 

• Spill for Moderklubben på juniornivå og spill for Tilleggsklubben på seniornivå 

• Spill for Moderklubben på seniornivå og spill for Tilleggsklubben på seniornivå i samme klasse 

(herrer/damer), men ikke i samme divisjon 

 

En tillitsvalgt og/eller dommer kan likevel spille for en annen klubbs oldboys-, oldgirls- eller 

veteranlag såfremt ikke egen klubb deltar med lag i ordinært seriesystem i disse klasser i samme 

idrett.» 

 

Det er ønskelig at administrasjonen får mandat til å tilpasse tekst i paragrafen uten å endre hensikten, 

samt oppdatere/tilpasse og lage eventuelt andre paragrafer, instrukser og administrative rutiner som 

blir påvirket av vedtaket, slik at intensjonen i vedtaket kan iverksettes. 

 

Skulle det bli vedtatt på NBFs ting at en representasjon for Tilleggsklubben medfører en kostnad i 

form av for eksempel ekstra lisens til NBF, forventes det at den merinntekten som kommer som følge 

av dette skal gå til utvikling av toppidrettsdelen/landslagene for innebandy i NBF og øremerkes disse 

formålene. 

 

Endringsforslag fra rep. Per Erling Terjesen, Tunet 

«Man kan være medlem av flere klubber, men bare representasjonsberettiget for en klubb i samme 

idrett, med unntak av spillere i alderen 16-22 år som kan representere to klubber i samme idrett. 

Gjennom den ene klubben har medlemmet sine rettigheter og forpliktelser innen forbund og krets 

(Moderklubben). I den andre klubben har medlemmet kun en tilleggsrettighet for spill 

(Tilleggsklubben). Følgende kombinasjoner for dobbel representasjon er mulig: 

 

Spill for Moderklubben på juniornivå og spill for Tilleggsklubben på seniornivå 

Spill for Moderklubben på seniornivå og spill for Tilleggsklubben på seniornivå i samme klasse 

(herrer/damer), men ikke i samme divisjon 

Spill for Moderklubben på juniornivå og spill for Tilleggsklubben på juniornivå, men kun for spill i en 

eldre årsklasse, eller for spill i gutteklasse i samme årsklasse for jentespillere 

 

En tillitsvalgt og/eller dommer kan likevel spille for en annen klubbs oldboys-, oldgirls- eller 

veteranlag såfremt ikke egen klubb deltar med lag i ordinært seriesystem i disse klasser i samme 

idrett.» 

 

Det er ønskelig at administrasjonen får mandat til å tilpasse tekst i paragrafen uten å endre hensikten, 

samt oppdatere/tilpasse og lage eventuelt andre paragrafer, instrukser og administrative rutiner som 
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blir påvirket av vedtaket, slik at intensjonen i vedtaket kan iverksettes. Elementer som skal hensyntas i 

dette er: 

 

Dobbel representasjonsrett kan ikke benyttes i NM 

Ved kampkollisjon beslutter Moderklubben hvor spilleren skal spille 

En klubb kan kun gjennomføre totalt 10 doble dispensasjonsretter. Enten alle til klubben, alle fra 

klubben, eller alle kombinasjoner derimellom. 

Den klubben spilleren med dobbel representasjonsrett velger å spille for 1. mars eller senere i en 

sesong, blir automatisk den klubben spilleren kun kan representere for resten av sesongen. 

En klubb kan kun tilegne seg 2 spillere fra samme klubb med dobbel representasjonsrett. 

 

Vedtak: Fremmet forslag m/endringsforslag vedtatt. 109 stemmer for. 33 mot. 

 

 

 

 

6.2.2 Forslag fra SørØst Bandyregion: 

Dobbel lisens i innebandy for sesongen 2020/21 

 

SØBR ser at det tvinger seg frem å få til en løsning for dobbel lisens allerede kommende sesong. Vi er 

redde for at om dette ikke blir mulig kommende sesong, vil vi miste 2-3 lag og muligens også en hel 

klubb. Det er hele tre klubber i regionen som kommer med samme forslag til årets regionsting. Det er 

alarmerende. Spillere med ambisjoner og spillere som ønsker å spille på sitt aldersnivå, vil søke seg 

mot andre klubber i regionen. Dette har vi også sett tidligere, men det er først nå man ser at det er lag 

som kan bli lagt ned grunnet dette. 

Flere av klubbene i regionen har store hull fra kullene 2004 og helt til 2001 (G17 og G19). Om man 

ikke har noe aldersbestemt tilbud er det stor fare for at mange faller av. Hvis man kan få til en løsning 

hvor man spiller på et herre/damelag i egen klubb og aldersbestemt i en annen klubb vil man få rett 

motstand, men også utviklingsmuligheter, samt at man fortsatt representerer sin moderklubb. 

SØBR kalte inn klubbene til bekymringsmøte 08.06.2020. Alle klubber delte bekymringen, og alle 

faller tilbake på at klubbene og regionen har hatt for dårlig rekruttering i mange år. Det kom også frem 

at det er vanskelig å holde på spillerne når de starter på videregående skole. I tillegg blir svært unge 

spillere tatt opp på seniorlagene. 

Etter det SØBR har fått med seg, er det samme utfordringer i OABR. Antallet utøvere og lag har en 

negativ trend. 

Om det er den tekniske løsningen som gjelder forsikringen som gjør det vanskelig å få til dobbel 

lisens, finnes det da en annen vei utenom? Kan regionene (i de tilfellene spillere kommer til å spille 

seriespill i en annen region) behandle dobbelisens på samme måte som man behandler dispensasjoner. 

I cuper er det ofte lovlig å ha med gjestespillere, så lisensen og forsikringen skal uansett dekke ved 

behov. Forslaget til SØBR er at man betaler lisens i det høyeste nivået man spiller. Den andre lisensen 

betales som ved dispensasjonssøknad eller den reelle kostnaden det tar å behandle søknaden for dobbel 

lisens. 

SØBR gir også Innebandyseksjonen dispensasjon til å endre gjeldende regelverk slik at hurtig endring 

kan innføres for ikke å miste noen spillere og lag kommende sesong. 

Vedlegg: Forslag fra klubbene Øreåsen, St. Croix og Sarpsborg. 

 

Med sportslig hilsen  

SØBR v/Leder Kenneth Johansen 

 

 

Vedtak: Forslagstiller trakk forslaget         
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6.2.3 Forslag fra Ullensaker/Kisa innebandy og Sjetne IL 

Ullensaker/Kisa innebandy og Sjetne IL ønsker å endre reglene for opprykk til eliteserien fra 1. 

divisjon som står i Kampreglementet for Innebandy § 20. Forbundsseriene (Eliteserie og 1. divisjon) 

punkt 3 – nytt fjerde avsnitt (menn) og § 20 punkt 9 – nytt tredje avsnitt. 

 

Slik lyder avsnitt i dag: 

Finnes ikke 

 

Bestemmelsen ønskes endret til: 

§ 20. Forbundsseriene (Eliteserie og 1. divisjon) punkt 3 – nytt fjerde avsnitt (menn) og § 20 punkt 9 – 

nytt tredje avsnitt (kvinner). 

Pga Korona har det ikke vært mulig å spille elitekvalik som avslutning på sesongene 2019/2020 og 

2020/2021. For sesongen 2021/2022 rykker derfor alle 3 nødkvalifiserte lag for menn og kvinner opp i 

eliteserien og eliteserien utvides med disse 3 lagene. Innen sesongen 2022/2023 starter har 

administrerende myndighet avklart hvordan man kommer seg tilbake i ønsket antall lag, jf. § 20 Punkt 

2 - 1. setning (12 lag for menn) og § 20 Punkt 8 – 1 setning (10 lag for kvinner). 

 

Begrunnelse for forslaget: 

Rotasjonsprinsippet er et svært viktig grunnlag for alle (lag-)idretter. Det at man som satsende klubb 

fra lavere divisjon kan øyne muligheten av å få til et opprykk er avgjørende for å få toppklubber til å 

satse som igjen medfører at idretten utvikler seg. Det å oppleve det motsatte – nemlig at eliteserien er 

lukket for underliggende divisjons deltakelse – er uheldig og over tid ødeleggende for motivasjonen 

for de klubbene og spillerne som ønsker å satse for å nå nye nivåer.  

 

Resultatet de siste to årene i Innebandy-Norge har nettopp vært at eliteserien har blitt stengt fra de 

lavere divisjoner stikk i strid med intensjonene i vårt eget lovverk. Håndballforbundet og andre 

inneidretter har vedtatt at de skal gjennomføre elitekvalik inneværende år nettopp fordi det er så viktig 

for klubbers satsning og motivasjon. 

 

På dette grunnlaget fremmer forslagsstillerne det ovenfor nevnte forslaget som er et engangstilfelle 

pga smittesituasjonen rundt oss. Vi har et regelverk som kunne blitt brukt for å få dette til uten 

Årsmøtevedtak, men det er ikke valgt å bli benyttet så derfor må endringer til og vi håper Årsmøte vil 

gi tilslutning til at vi dette ene året går fra 11 til 14 lag i neste sesongs eliteserie for menn og fra 6 lag 

til 9 lag i neste sesongs eliteserie for kvinner. Denne endringen for kvinner vil også medfører at man 

nå blir flere enn 8 lag som igjen gjør at det skal spilles om Kongepokal også for kvinnene og følgelig 

at toppinnebandy for kvinner gir likebehandling og samme verdi som toppinnebandy for menn. 

Samtidig vil vi da for neste sesong få en idrett som strekker seg mer nasjonalt og som gir oss 

medieomtale i Narvik og Trondheim for menn og i Bergen og Stavanger for kvinner utover 

østlandsområde hvor det allerede er mange lag representert. Mer omtale og flere spennende lag er med 

på å utvikle norsk innebandy fremover. Vi håper din klubb vil være med å støtte forslaget. 

 

Norsk toppfotball hadde denne diskusjonen på sitt Ting for noen år siden og mens forslaget var å gå 

for færre lag i eliteserien så gikk man for flere lag (16 lag som det er i dag) da fotball-Norge mente at 

større bredde over hele landet gir mer mangfold, mer medieomtale og mer muligheter for de spillerne 

som satser. 

   

Endringsforslag fra repr. Fredrik Hellstrøm, Fredrikstad IBK: 

Eliteserien for menn bør bestå av 12 lag som spiller dobbel serie. 

Lagene på de to nederste plassene deltar i kvalifiseringen til neste sesongs Eliteserie.  

Vedtak: Endringsforslaget falt. 72 stemmer mot. 62 stemmer for. 

 

Vedtak: Fremmet forslag m/endringsforslag falt. 97 stemmer mot. 37 stemmer for. 
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6.2.4 Forslag fra Ullensaker/Kisa innebandy 

Ullensaker/Kisa innebandy ønsker å endre reglene for opprykk til eliteserien fra 1. divisjon som står i 

Kampreglementet for Innebandy § 20. Forbundsseriene (Eliteserie og 1. divisjon) punkt 3 – nytt tredje 

avsnitt (menn) og § 20 punkt 9 – nytt andre avsnitt. 

 

Slik lyder begge avsnitt i dag: 

Finnes ikke 

 

Bestemmelsene ønskes endret til: 

Når det tillates fra overordnet myndighet å spille elitekvalifikasjon for menn og kvinner - før sesongen 

2021/2022 påbegynnes - skal elitekvalifikasjon spilles så snart det er mulig og det tillates to ukers 

opptrening eller lavere dersom de 3 lagene dette gjelder er enige om dette.  

 

Begrunnelse for forslaget: 

Det er svært viktig for de lagene det gjelder å kunne gis en mulighet til å spille om elitekvalifikasjon. I 

år opplever forslagsstiller at avlysningen fra administrerende myndighet kom for raskt og siden det 

fremdeles er snaue 3 måneder igjen til eliteserien starter så bør vi som Årsmøte kunne gi vår 

tilslutning til at det i ekstraordinære tider brukes ekstraordinære løsninger. Som arrangør på herresiden 

vil Ullensaker/Kisa innebandy når som helst kunne stille med idrettshall så de fysiske forholdene er 

godt ivaretatt. 

 

Rotasjonsprinsippet er et svært viktig grunnlag for alle (lag-)idretter. Det at man som satsende klubb 

fra lavere divisjon kan øyne muligheten av å få til et opprykk er avgjørende for å få toppklubber til å 

satse som igjen medfører at idretten utvikler seg. Det å oppleve det motsatte – nemlig at eliteserien er 

lukket for underliggende divisjons deltakelse – er uheldig og over tid ødeleggende for motivasjonen 

for de klubbene og spillerne som ønsker å satse for å nå nye nivåer. 

 

Resultatet de siste to årene i Innebandy-Norge har nettopp vært at eliteserien har blitt stengt fra de 

lavere divisjoner stikk i strid med intensjonene i vårt eget lovverk. Håndballforbundet og andre 

inneidretter har vedtatt at de skal gjennomføre elitekvalik inneværende år nettopp fordi det er så viktig 

for klubbers satsning og motivasjon. 

 

På dette grunnlaget fremmer forslagsstiller det ovenfor nevnte forslaget som er et engangstilfelle pga 

smittesituasjonen rundt oss og for å reparere for administrerende myndighet sitt valg av å ikke benytte 

den autoritet som de har fått basert på regelverket. Hensynet til oss berørte klubber oppleves som 

mindre enn hensynet til administrasjonens tidsbehov for å sette opp terminlisten. 

 

Vi håper din klubb vil være med å støtte forslaget og derigjennom være med å støtte klubber og 

spillere som ønsker å satse på toppidretten - i tillegg til bredden. 

 

Endringsforslag fra repr. Tim A. Holmvik, Ull/Kisa 

Revidert forslag som ivaretar alle intensjoner med det opprinnelige forslaget:  

Nødkvalifisering for opprykk til eliteserien for menn spilles den 26 - 27. juni på Jessheim. Vinneren av 

Narvik, Sjetne og Ull/Kisa rykker opp i eliteserien for sesongen 2021-2022 

Vedtak: Forslaget falt. 106 stemmer mot. 26 stemmer for. 

 

6.2.5 Forslag fra Ullensaker/Kisa innebandy 

Ullensaker/Kisa innebandy ønsker å endre reglene for opprykk til eliteserien fra 1. divisjon som står i 

Kampreglementet for Innebandy § 20. Forbundsseriene (Eliteserie og 1. divisjon) punkt 3 – tredje 

avsnitt (menn) og § 20 punkt 9 – andre avsnitt. 

 

Slik lyder begge avsnitt i dag: 

Hvis det etter kvalifiseringsbestemmelsene over ikke er mulig å fylle opp eliteserien med ønsket antall 

lag, bestemmer administrerende myndighet om plassene skal fylles, hvilke lag som evt. tilbys plass i 

Eliteserien, og hvordan en kvalifisering eventuelt skal spilles. 
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Bestemmelsen ønskes endret til: 

Avsnittet strykes på begge steder. 

Deretter tillegges: Administrerende myndighet velger ett lag fra 1. divisjon herrer og kvinner som skal 

spille i eliteserien fra sesongen 2021/2022. 

 

Begrunnelse for forslaget: 

Årsaken til at avsnittet foreslås strøket er fordi at teksten som står der kunne gitt administrerende 

myndighet autoritet til å få eliteserien til å inneha det ønskede antall lag forutsatt at disse lagene finnes 

og ønsker deltakelse i eliteserien. Administrerende myndighet har de siste to sesongene valgt å ikke 

bruke den rettigheten og autoriteten som ligger i regelverket og da kan regelverket likegodt utgå.  

 

Rotasjonsprinsippet er et svært viktig grunnlag for alle (lag-)idretter. Det at man som satsende klubb 

fra lavere divisjon kan øyne muligheten av å få til et opprykk er avgjørende for å få toppklubber til å 

satse som igjen medfører at idretten utvikler seg. Det å oppleve det motsatte – nemlig at eliteserien er 

lukket for underliggende divisjons deltakelse – er uheldig og over tid ødeleggende for motivasjonen 

for de klubbene og spillerne som ønsker å satse for å nå nye nivåer.  

 

Resultatet de siste to årene i Innebandy-Norge har nettopp vært at eliteserien har blitt stengt fra de 

lavere divisjoner stikk i strid med intensjonene i vårt eget lovverk. Håndballforbundet og andre inne-

idretter har vedtatt at de skal gjennomføre elitekvalik inneværende år nettopp fordi det er så viktig for 

klubbers satsning og motivasjon. 

 

På dette grunnlaget fremmer forslagsstiller det ovenfor nevnte forslaget som er et engangstilfelle pga 

smittesituasjonen rundt oss og for å reparere for administrerende myndighet sitt valg av å ikke benytte 

den autoritet som de har fått basert på gjeldende regelverk. Vi har et regelverk som kunne blitt brukt 

for å få dette til uten et Årsmøtevedtak, men siden regelen er tolket til at den ikke kan brukes må 

endringer til og vi håper Årsmøte vil gi tilslutning til forslaget.  

 

Vi håper din klubb vil være med å støtte forslaget. 

 

Vedtak: Forslaget falt. 115 stemmer mot. 21 for. 

 

 

6.2.6 Forslag fra Fjell-Kameraterne innebandy: 

§ 20. Forbundsseriene (Eliteserie og 1. divisjon). 

Punkt 9. Kvalifisering til eliteserien kvinner. 

Vinneren av hver 1.divisjonsavdeling samt laget på nest siste plass i Eliteserien spiller om de ledige 

plassene i Eliteserien. Kun lag som ble nr.2 i sin 1.divisjonsavdeling kan få avdelingsvinnerens plass. 

2.lag kan ikke delta i kvalifisering. 

 

Dersom det ikke er 10 lag i eliteserien, eller ingen lag ønsker å spille om opprykk, så rykker ingen lag 

ned. Hvis det etter kvalifiseringsbestemmelsene over ikke er mulig å fylle opp eliteserien med ønsket 

antall lag, skal alle lag som kom på andreplass i en førstedivisjon også få tilbud om kvalifisering. 

Dersom dette medfører at det blir flere enn fire lag som deltar i kvalifisering bestemmer 

administrerende myndighet hvordan dette skal gjennomføres, og kan pålegge den regionen som sender 

flere enn ett lag å gjennomføre hele eller deler av kvalifiseringen.  

Dersom det er færre enn ti lag i eliteserien skal det tilbys plasser til de beste lagene i kvalifiseringen 

sånn at serien fylles opp så nært ti lag som mulig. Om det fortsatt ikke er mulig å fylle opp eliteserien 

med ti lag bestemmer administrerende myndighet om plassene skal fylles, hvilke lag som evt. tilbys 

plass i Eliteserien, og hvordan en kvalifisering eventuelt skal spilles. 

 

Bakgrunn: 

Kampreglementet sier at eliteserien for kvinner bør inneholde 10 lag, men det har ikke vært tilfelle på 

lenge. Vi mener opprykk og nedrykk må være regulert av prestasjoner på banen, ikke skiftende vedtak 

på årsmøter. Dette er hele idrettens idé. Samtidig mener vi det bør gjøres noe for å sørge for at det er 

reelle muligheter for å fylle opp serien over tid. Under dagens regelverk kan hver førstedivisjon sende 
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ett lag til kvalifisering, men i praksis er det som regel ikke mange lag som ønsker å delta. Dersom flere 

lag i samme førstedivisjon ønsker å rykke opp kan vi ha det paradokset at flere lag kan være gode nok 

til å rykke opp, men fordi de kommer fra samme område vil bare ett lag kunne rykke opp. Dette 

forslaget vil gjøre det lettere å fylle opp en kvalifisering, sånn at vi over tid vil kunne få flere lag i 

eliteserien uten å måtte flytte opp lag gjennom politiske vedtak. 

Administrasjonen får myndighet til å omformulere forslaget for å passe inn i kampreglementet. 

 

Forslaget kort fortalt: 

1: Dersom det ikke er 10 lag i eliteserien, rykker ingen lag ned. 

2: Dersom det er flere ledige plasser i eliteserien enn lag som har takket ja til kvalifisering skal alle lag 

som kom på 2. plass i sin førstedivisjon få tilbud om å delta i kvalifisering. 

3: Når det en sesong spilles eliteserie med 10 lag, rykker lag nr.10 ned, og lag nr.9 spiller kvalifisering 

mot vinnerne av 1. divisjonene slik reglene er i dag. Hvis ingen lag fra 1. divisjonene ønsker å delta i 

kvalifisering, beholder lag nr.10 i eliteserien plassen. 

 

 

Vedtak: Forslaget vedtatt. 132 for. 5 mot. 

 

6.2.7 Forslag fra Seksjonsstyret: 

Siste års pandemisituasjon har vist at det i enkelte tilfeller hadde vært fornuftig å kunne gjøre 

endringer i kampreglementet i perioden mellom seksjonsårsmøtene. 

 

Dagens regeltekst: 

§ 31. Endringer i Kampreglementet. 

Endringer i dette reglement kan bare foretas på Seksjonsårsmøtet med 2/3 stemmeflertall. 

 

Forslag til ny regeltekst: 

§ 31. Endringer i Kampreglementet. 

Endringer i dette reglement foretas på Seksjonsårsmøtet med 2/3 stemmeflertall. 

Mellom seksjonsårsmøtene kan Seksjonsstyret innebandy gjøre nødvendige endringer i dette 

reglement. En endring må etterfølgende godkjennes av Forbundsstyret før den blir gjeldende. 

 

Bakgrunnen for forslaget:  

Med toårige årsmøteperioder, vil raske regelendringer i kampreglementet enten måtte utløse et 

ekstraordinært årsmøte eller måtte vente til neste ordinære årsmøte.  

Seksjonsstyret ser det derfor som mer hensiktsmessig at styret gis fullmakt av klubbene til å foreta 

nødvendige endringer i kampreglementet uten å måtte innkalle til et ekstraordinært årsmøte eller å 

måtte vente på neste ordinære. Dette er for øvrig en ordning som allerede eksisterer og fungerer for 

kampreglementene i bandy, fotball og ishockey. 

 

Endringsforslag fra repr. Per Erling Terjesen, Tunet IBK 

Endring i siste setning: 

En endring må etterfølgende godkjennes av neste seksjonsårsmøte for å bekrefte endringen som varig. 
Vedtak: Endringsforslag vedtatt. 92 stemmer for. 39 mot. 

 

Vedtak: Forslag vedtatt. 126 stemmer for. 6 stemmer mot. 
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6.3 Andre forslag innebandy 
(Krever simpelt 1/2 flertall av avgitte stemmer for å bli vedtatt.) 

 

6.3.1 Forslag fra Stavanger IBK: 

Stavanger IBK ønsker at det foretas et vedtak angående ekstra ordinært opprykk til eliteserien for 

kvinner for sesongen 2021/2022 

  

Slik lyder vedtaket i dag: 

Fjellkameraterne, Stavanger og Østensjø tilbys å spille kvalifisering om en (1) plass, dersom en slik 

kvalifisering er mulig å gjennomføre 9. – 11. april.  

 

Innebandyseksjonens styre har vedtatt at det ikke vil bli spilt kvalifiseringer til eliteseriene for kvinner 

og menn sesongen 2020/2021.1. divisjonene for neste sesong vil ta utgangspunkt i det som var 

planlagt for 2020/21, og det vil altså ikke bli gjennomført ordinært opp- eller nedrykk fra 1. 

divisjonene i bakkant av inneværende sesong. 

 

Bestemmelsen ønskes endret til: 

Alle 3 lag som var påmeldt til kvalifiseringen til Eliteserien Kvinner, tilbys opprykk. Disse 3 lagene 

må innen 2 uker etter Årsmøtet er gjennomført, bekrefte om de aksepterer tilbudet om deltakelse i 

Eliteserien sesongen 2021/2022. 

 

Bakgrunnen for forslaget: 

Eliteserien for kvinner har lenge bestått av for få lag, og inneværende sesong var det ikke nedrykk for 

å beholde et minimum antall lag i divisjonen. Reglementet sier at Eliteserien for kvinner bør bestå av 

10 lag, men det er dessverre kun 6 lag i skrivende stund.  

Hele innebandy Norge har vært igjennom en lang og vanskelig periode, med stengte haller og 

alternativ trening. Det er derfor svært gledelig at det endelig er lag som ønsker opprykk, til en divisjon 

som trenger flere lag. 

Vi står i dag i en situasjon der det er 4 ledige plasser i divisjonen, 3 påmeldte lag til Elite kvalifisering, 

men dessverre ingen lag som rykker opp. 

Vi kan ikke på noe vis se at dette er en god avgjørelse for Eliteserie Kvinner. 

 

Vedtak: Forslaget vedtatt. 103 stemmer for. 40 stemmer mot      

 

 

6.3.2 Forslag fra Tunet IBK: 

Ungdomskompensasjon ved overganger til Eliteseriene. 

 

Tunet IBK har sett eksempler på at unge spillere vegrer seg for å skrive lengre kontrakter med 

moderklubben, for å kunne stå friere ved senere valg av klubb og spill i Elite. Dette er uheldig av flere 

grunner. Det er uheldig hvis resultatet blir at klubbene må lokke egne spiller med store summer for å 

få de til å skrive under. Det vil gi en stor kostnadsøkning for klubbene, som vi tror de færreste har råd 

til på sikt. Det er videre uheldig at moderklubben, som har hatt utviklingskostnaden på spilleren i en 

årrekke, ikke får muligheten til å få kompensert deler av dette når den kontraktsløse spilleren går til 

annen klubb, fortrinnsvis i Elitedivisjonen.   

 

Vi mener at denne utfordringen kan gjelde både små og store klubber. De små kanskje oftest ved at en 

god spiller forsvinner til en større klubb fordi klubben selv ikke er representert i de øvre divisjonene.  

 

For de store klubbene ser vi ofte at de nest beste juniorene som p.t. ikke er gode nok for eget a-lag, 

velger å søke seg til andre klubber i Elitedivisjonen for spill der. 

 

I begge disse tilfellene, og sikkert også mange andre, ser vi det som naturlig at moderklubben skulle få 

en kompensasjon for den utviklingskostnaden de har hatt på spilleren opp igjennom årene. Det ville 

også kunne regulere overgangsmarkedet mot yngre spillere på en bedre måte. 
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Videre vil det påvirke og motivere klubben til å drive utvikling av egen juniorstall, hvilket bør være 

hele innebandy-Norges hovedintensjon.  

 

Selv om Tunet sammen med andre klubber i Elitedivisjonen har diskutert mulige løsninger, tror vi 

ikke nødvendigvis at vi sitter på fasiten for hva som er den beste løsningen. I stedet for å fremme et 

konkret forslag om konkret innhold i en slik ordning nå, foreslås i stedet følgende: 

«Seksjonsstyret skal sette ned et sammensatt utvalg bestående av representanter fra NBF, klubbene og 

spillere, for å vurdere om det er hensiktsmessig med en slik ordning, eventuelt hvem ordningen skal 

gjelde for, hvordan en slik ordning skal se ut innholdsmessig og hvordan den skal fungere i praksis. 

Utvalget skal også ta stilling til økonomien i ordningen.  

Utvalgets endelige forslag skal deretter fremmes som egen sak på neste ordinære seksjonsårsmøte.» 

 

Vedtak: Forslaget vedtatt. 126 stemmer for. 4 stemmer mot. 

 

6.3.3 Forslag dommergodtgjørelse fra og med sesongen 2021/2022: 

 

Eliteserien for menn:  kr. 1200,- pr. dommer  (økning 50,-) 

Eliteserien for kvinner:  kr. 1200,- pr. dommer  (økning 50,-) 

1.div øst for menn:  kr. 1050,- pr. dommer  (økning 50,-) 

 

Vedtak: Forslaget vedtatt. 128 stemmer for. 2 stemmer mot. 

6.4 Forslag som årsmøtet kan vedta at seksjonen skal fremme til Forbundstinget 
(Krever simpelt 1/2 flertall av avgitte stemmer for å bli vedtatt, men forslagsstiller står uansett fritt til å 

selv fremme forslaget til Forbundstinget.) 

 

6.4.1 Forslag fra Ullensaker/Kisa innebandy: 

Ullensaker/Kisa innebandy ønsker å endre reglene for representasjon til seksjonsstyrens årsmøter som 

står i Lov for Norges Bandyforbund § 15-2 underpunkt (2) 2. avsnitt. 

 

Slik lyder § 15-2 underpunkt (2) 2. avsnitt i dag: 

Klubbene kan sende representanter til Seksjonsårsmøtet således:  

Klubber med inntil 50 medl. 1 representant  

Klubber med fra 51 til 100 medl. 2 representanter  

Klubber med 101 medl. eller flere 3 representanter. 

 

Bestemmelsen ønskes endret til: 

§ 15-2 underpunkt (2) 2. avsnitt 

Klubber med inntil 50 medl. 1 representant  

Klubber med fra 51 til 100 medl. 2 representanter  

Klubber med 101 medl. til 150 medl. gir 3 representanter og for hver 50. medl øker antall 

representanter med + 1. eller flere 3 representanter. 

 

Begrunnelse for forslaget: 

Dagens ordning gir et demokratiunderskudd for alle klubber som har mer enn 150 medlemmer i 

klubben. Det bør være hele NBF sin interesse at større og mer robuste klubber opprettholder sin 

representasjon og ikke at det er som i dag et disse klubbene i realiteten har mindre innflytelse ved å ha 

en klubb på 300 medlemmer istedenfor å dele den opp med to klubber på 150 medlemmer.   

Dersom endringen aksepteres, bør administrasjonen i NBF sende forslag til endringer i øvrige formelle 

fora i NBF etter endringens intensjon. 

 

 

Forslagsstiller trakk forslaget. 

 

Endringsforslag fra Per Erling Terjesen, Tunet IBK: 

Bestemmelsen endres til: 
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§ 15-2 underpunkt (2) 2. avsnitt 

Klubber med færre enn 100 medlemmer: 1 representant  

Klubber med 100 medlemmer - 199 medlemmer: 2 representanter  

Klubber med 200 medlemmer – 299 medlemmer: 3 representer 

 

Deretter tildeles klubbene 1 representant pr. 100 medlemmer utover dette. 

 

Vedtak: Endringsforslaget falt. 97 stemmer mot. 35 stemmer for. 

 

6.4.2 Forslag fra Strømmen IBK 

Strømmen IBK foreslår at statens satser for kilometer godtgjørelse for OABR’s dommere gjeninnføres 

til den skattefrie satsen 3,50 pr kilometer. 

Så vidt oss bekjent så gjelder reduserte satser kun for OABR og ingen andre regioner eller Idretter. 

Dette er forsøkt tatt opp på OABR’s årsmøter tidligere år, men det er da henvist til at det er 

Innebandyseksjonens årsmøte som må behandle denne saken for å omgjøre OABR’s vedtak. 

Når den reduserte kilometergodtgjørelsen ble vedtatt så medførte det at flere dommere sluttet å 

dømme. 

Vi mener dette vil være et tiltak for å rekruttere dommere i OABR slik at de får dekket de faktiske 

utgiftene. 

 

Dagens satser for OABR: 

KJØREGODTGJØRELSE, DIETT, PASSASJERTILLEGG 

 2,50 kr pr km i kjøregodtgjørelse 

 1 kr pr km i passasjertillegg 

 200 kr i diett hvis reisen varer over 6 timer 

 

Vedtak: Forslagsstiller trakk forslaget 

7. AVGIFTER FOR SESONGEN 2021/2022 

7.1  Forslag serieavgifter 
 

Eliteserien menn (11 lag) Kr.  Eliteserien kvinner (9 lag) Kr. 
Serieavgift:   Serieavgift:  

Påmeldingsavgift 39.000,-  Påmeldingsavgift 32.500,- 

Reisekasse serie (fordelingskasse)  30.000,-  Reisekasse serie (fordelingskasse) Endringsforslag: 10.000,- 

Reisekasse dommer (akonto) 30.000,-  Reisekasse dommer (akonto) 15.000,- 

Sensoravgift (dommerobservasjoner) 4.000,-  Sensoravgift (dommerobservasjoner) 4.000,- 

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

NM -avgift 3.000,-  NM –avgift 3.000,- 

SUM: 109.000,-  SUM: 67.500,- 

 

1.div ØST menn (9 lag) Kr. 
Serieavgift:  

Påmeldingsavgift 30.000,- 

Reisekasse dommer 15.000,- 

Sensoravgift (dommerobservasjoner) 4.000,- 

SUM: 49.000,- 

 

 

 

Endringsforslag fra Stavanger IBK: 

Reisekasse eliteserie damer elite. Forslag 10.000,-. pr. deltakende lag. Dette vil medføre at «sum» 

serieavgifter for eliteserien kvinner økes fra 57.500,- til 67.500,- 

Vedtak: Endringsforslag vedtatt: 124 stemmer for. 2 mot.  

 

Vedtak: Forslag til serieavgifter vedtatt. Enstemmig. 
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7.2  Andre avgifter 
 

Følgende avgifter foreslås for sesongen 2021-2022: 

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) 

 

Hvis det blir vedtatt å innføre dobbel representasjonsrett, foreslår styret en avgift på dette, tilsvarende 

gebyr for utlån av spillere over 17 år, kr. 1500,- 

 

 Vedtak: Forslaget vedtatt. Enstemmig         

 
 

 

8. BEHANDLE LANGTIDSPLAN 
Se eget vedlagt dokument for Seksjonsstyrets forslag til langtidsplan. 

 

Seksjonsstyrets kommentar:  

Innebandyseksjonen i Norges Bandyforbund skal øke ambisjonene på en rekke områder i sin langtidsplan. 

Det skal videre legges til rette for en bred prosess i vår organisasjon med involvering fra en rekke 

interessenter for å skape en god diskusjon og debatt for å finne gode og ambisiøse mål for norsk innebandy i 

årene som kommer. Dette skal lede til en handlingsplan som konkretiserer mål knyttet til sentrale 

utviklingsområder, men justeringer og avsjekk på seksjonens årsmøter. 

 

Vedtak: Langtidsplan vedtatt. Enstemmig. 

 
9. BEHANDLE BUDSJETT 

Seksjonsstyret fremla forslag til budsjett med utfyllende kommentarer. Generalsekretær Tomas Jonsson 

fremla en presentasjon om kostander og inntekter ifbm. innebandyaktiviteten.  

 

 

Vedtak: Budsjett vedtatt. Enstemmig. 
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10. VALG 2021/2022 
 

10.1 Valg av styre i Innebandyseksjonen 
 

Valgkomiteens innstilling til Seksjonsstyret: 

 

Leder Paal Saastad (Tunet IBK)  (gjenvalg)  velges for 1 år 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nestleder Ståle A. Wiig (Sarpsborg IBK)  (gjenvalg)   velges for 1 år 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. styremedlem Gitte Bjerkelund (Tunet IBK)  (gjenvalg)  velges for 1 år 

2. styremedlem Stian Bredby (Strømmen IBK)  (gjenvalg)  velges for 1 år 

3. styremedlem Per Melbye (Stavanger IBK)  (gjenvalg)  velges for 1 år 

4. styremedlem Kristine Løken (St. Croix IBK)  (gjenvalg)  velges for 1 år 

5. styremedlem Ragnhild R. Ådland (IL Fjell-Kameraterne)  (gjenvalg)  velges for 1 år 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. varamedlem Martin Gøranson (Bærums Verk Hauger IF) (gjenvalg)  velges for 1 år 

2. varamedlem Silje Elise Sundsmoen Johansen (Nor92 IBK) (ny kandidat)  velges for 1 år 

3. varamedlem Jørgen Karlsen (Sarpsborg IBK)  (ny kandidat) velges for 1 år 

 

Hele styret er på valg, men velges kun for 1 år på grunn av koronaforsinkelse, noe som i stor har grad 

preget valgkomiteens arbeid. Valgperioden til Seksjonsstyret vil komme tilbake i normal 2 års syklus i 

forbindelse med årsmøtet i 2022. 

 

Benkeforslag fra Tim A Holmvik, Ull/Kisa: 

Leder: Per Erling Terjesen, Tunet 

Nestleder: Tim A. Holmvik, Ull/Kisa 

Styremedlem 1: Kristine Engan Ræder, Sjetne 

Styremedlem 2: Petter Alexandersen, Sagene 

Styremedlem 3: Annette Marie Berg, Holmlia 

Styremedlem 4: Daniel S. Halvorsen, Brumunddal IBK 

Styremedlem 5: Marianne Steinsvik Kjos, Freidig 

Varamedlem 1: Kandidat trakk seg i møtet 

Varamedlem 2: Silje Elise S. Johansen, NOR92 

Varamedlem 3: Jarle Hansen, Sveiva 

 

Vedtak:  
Valg av leder: Paal Saastad valgt med 100 stemmer. Per Erling Terjesen, 32 stemmer 

Valg av nestleder: Ståle A. Wiig valgt med 106 stemmer. Tim A. Holmvik, 25 stemmer 

Forslagsstiller Tim A. Holmvik trakk så øvrige benkeforslag. 

 

VK sin innstilling til styremedlemmer og varamedlemmer valgt. Enstemmig. 

 

10.2 Foreslå representant til Forbundsstyret 
Denne velges formelt på Forbundstinget. 

 

Seksjonsstyret forslag til vedtak: 

Valgt leder av Innebandyseksjonen foreslås som representant til Forbundsstyret. 

 

Vedtak: Forslag vedtatt. Enstemmig 
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10.3 Valg av valgkomité 
 

Seksjonsstyrets forslag til ny valgkomité 

 

Leder Torgeir Waterhouse (Tunet IBK) 

Medlem Ellen Lind (Harstad IBK) 

Medlem Per Harald Bai Stabell (Toppen IL) 

Vara Stian André B. Romslo (Fjellkameraterne IL) 

 

Benkeforslag fra Per Erling Terjesen, Tunet IBK 

Leder: Terje Sletten, Sveiva innebandy 

 

Vedtak:  

Valg av leder: Torgeir Waterhouse valgt med 90 stemmer. Terje Sletten, 32 stemmer 

Øvrige medlemmer og varamedlem valgt. Enstemmig. 

 

 

10.4 Valg av representanter til Forbundstinget 
 

Det skal velges 24 representanter som skal representere Innebandyseksjonen på Forbundstinget. 

 

Vedtak: Årsmøtet gir Seksjonsstyret fullmakt til å finne personer som kan stille som seksjonens 

representanter på Forbundstinget. Enstemmig. 

 

 

Seksjonsstyrets leder Paal Saastad takket for engasjement og deltakelse på årsmøtet. Årsmøtet ble 

avsluttet klokken 17:50. 

 

 

Referenter: 

Eivind Tysdal og Åsmund Sjøberg (sign.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------    ----------------------------------------- 

Per Harald Bai Stabell      Morten Lindem 


