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Åpning 

Seksjonsleder Jon Erik Eriksen ønsket velkommen til årsmøtet, og overlot ordet til 

visepresident i Norges Bandyforbund, Ivar Nordberg. Han talte på vegne av forbundsstyret og 

berømmet seksjonsstyrets, utviklingsseksjonens og administrasjonens arbeid det siste året. 

 

Sak 1: Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt. 

Årsmøtet lovlig innkalt. Fullmakter ble opplest og godkjent. Følgende 60 stemme-

berettigede til stede: 
 

1. Jon Erik Eriksen Seksjonsstyret 
2. Mette Johansen «  

3. Jan Hagen « 
4. Carl-Otto Evensen Oslo/Akershus BR 

5. Geir Svenskerud Oslo/Akershus BR 
6. Inge Strømmen Hordaland BK 

7. Thomas Bråthen Østfold BK 
8. Christian F. Pedersen S-Trøndelag BK 

9. Roger Nilsen Telemark BK 
10. Georg Engstrand Agder BK 

11. Odd Arntzen Bækkelaget  

12. Sverre Lund « 
13. Tobias Härnlund « 

14. Paolo Caroprese Akerselva 
15. Håkon Bredde Strømmen 

16. Anders Hove HF Innebandy 
17. Frank Jaksland NOR-92 

18. Cathrine Bentsen « 
19. Viggo Gotliebsen Harstad 

20. Kristin Mathisen «  
21. Morten Hoem Gjelleråsen  

22. Andrea Gasparini «  

23. Roger Andersen « 
24. Ole Bernhard Nordli Hasle-Løren 

25. Andrè Tangen « 
26. Gunnar Grønmo TSI 

27. Morten Isnes Sveiva 
28. Svein Atle Thorsen Sola  

29. Morten Lindem Tunet 
30. Johnny Finstad « 

31. Ira Ndunda Romsås  
32. Per Olavson Holmlia 

33. Andreas Hildremyr  « 
34. Monica Bakke « 

35. Johan Rolf Slevik 
36. Jon Tore Nilsen « 

37. Ann Marie Nilsen « 
38. Erik Eriksson Fjerdingby 

39. Roar Fossum « 
40. Thor Larsen «  

41. Tove Johannessen Greåker 

42. Gunnar Olsen Øreåsen  
43. Tor Erling Hansen Grei 

44. Tor Mollatt Eriksen Fredrikstad 
45. Bente Krogsrud Sagene 

46. Lars Bekkelund Gjøvik 
47. Terje Nervik Nidaros 

48. Øyvind Paulsrud Sarpsborg 
49. Ina Andersen « 

50. Morten Riise « 
51. Anette Håland Lye 

52. Håvar Kvalbein « 

53. Ingrid Hafver « 
54. Terje Bratland Målløs 

55. Trond Lund « 
56. Thomas Reksten « 

57. Katrine Hoset VIF 
58. Rune Veisten « 

59. Nina Wikestad Tromsø 
60. Ida Hansen-Krone « 

 

Følgende til stede uten stemmerett:
 

Ivar Nordberg Visepresident NBF  

Bjørn Lökslid Revisor for NBF 

Tomas Jonsson Administrasjon 

Frank Nordseth  Administrasjon 

Kari Hånsnar  Administrasjon 

Terje Larsen Administrasjon 

Kirsti Bingh Utvikling 

Rune Ali Zouhar Administrasjon 

Bjørge Jansen Regelkomiteen 

Marius R. Aurstad Utvikling 

Bjørnar Skogstad  Utvikling 

 

Lars Bunæs Administrasjon 

Roy Mikalsen  Utvikling 

 

Sak 2: Valg av dirigent 

Jan Hagen ble enstemmig valgt til dirigent for årsmøtet. 

Sak 3: Valg av sekretær 

Frank Nordseth og Terje Larsen ble enstemmig valgt til sekretærer for årsmøtet. 



Sak 4: Valg av to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll 
Odd Arntzen, Bækkelagets SK og Per Olavson, Holmlia SK ble enstemmig valgt til å undertegne 

årsmøtets protokoll. 

Sak 5: Godkjenne den oppsatte sakslisten 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. Pkt 13 Administrative bestemmelser utgikk da det 

ikke var noen saker. 

Sak 6: Behandle beretningen 
Beretningen ble enstemmig godkjent med følgende bemerkninger: 

 

1.4 Rettelse til 275 innebandyklubber (315 er totale klubber i forbundet) 

7.3 Europacupen ble spilt i Ostrava, Tsjekkia (4.-8. januar 2006) 

 

Sak 7: Regnskap 
Revisor Bjørn Løkslid leste opp revisjonsberetningen. 
 

Regnskapet ble enstemmig godkjent for oversending til Forbundstinget for endelig 

godkjenning. 
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Sak 8: Innkomne forslag 
 

Hvis et vedtak gjøres, ønsker seksjonsstyret at regelkomiteen får mulighet til å skrive regelen inn i 

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

ENSTEMMIG GODKJENT 

8.1 Spillereglementet 
 

Til informasjon: 

Det internasjonale innebandyforbundet har kommet med en revidering av spillereglementet for 

innebandy gjeldene fra 1.juli 2006. 

Den nye engelske regelteksten er oversatt til norsk av regelkomiteen, og vil i løpet av juni/juli bli 

publisert på www.innebandy.no med ny norsk tekst og ny engelsk tekst, slik at det som er nytt 

kommer tydelig frem. Det vil også bli publisert tolkninger av den nye regelteksten. 

 

8.2 Kampreglementet 
 

8.2.1 Forslag fra Greåker IBK: 

 
Forslag fordeling inntekter NM finale: 

Billettinntektene fordeles med 10% til hvert av finalelagene for herrer og 5% til hvert av 

finalelagene for damer og resterende 70% for deles som idag. 

 

FORSLAGET BLE TRUKKET 

 

 

8.2.2 Forslag fra Greåker IBK: 
 

§ 22. Aldersbestemte klasser. 

Punkt 2 NM for aldersbestemte klasser. 

 

Greåker ønsker å gjøre følgende tilføyelser: 

Regjerende NM-mester vinner også en plass i NM-sluttspillet påfølgende år. 

Hvis regjerende NM-mester vinner sin kretsserie, blir denne krets NM-plass gitt til nr. 2 i 

seriespillet. 

 

Hvert år arrangeres det norgesmeterskap for kretslag, og den kretsen som vinner sin 

aldersbestemte klasse, vinner også en ekstra plass i NM-sluttspillet for den aldersbestemte klassen 

samme sesong.  

 

FORSLAGET FALT, MEN ÅRSMØTET HENSTILLER STYRET OM Å ØKE ANTALL LAG 

TIL 10. 
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8.2.3 Forslag fra Sveiva IBK: 
 

§ 28. Overganger. 

Det foreslås at følgende fjernes: Dette gjelder ikke i perioden 15.januar til 1.mai da det ikke tillates 

å kontakte spiller(e) fra andre klubber med tanke på å tilegne seg denne/disse. 

 

FORSLAGET FALT 

 

 

8.2.4 Forslag fra Fjerdingby IBK: 
 

§ 29. Spilleberettigelse 

Punkt 3. Utenlandske statsborgere i seniorserier. 

”En klubb kan ikke benytte flere enn 3 utenlandske statsborgere på samme lag i den enkelte kamp i 

forbundsseriene (elite og 1.divisjon). Det er ikke et krav at dette gjelder de samme 3 spillerne i alle 

kampene. ” 

 

Denne setningen fjernes til fordel for: 

Det er ingen begrensninger i å benytte utenlandske statsborgere på norske lag. 

 

FORSLAGET FALT 

 

 

8.2.5 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 

1.divisjon øst kvinner 06/07: 

 

Til informasjon er følgende vedtatt av seksjonsstyret i forbindelse med 1.div øst kvinner 06/07: 

1.divisjon øst for kvinner sesongen 06/07 skal bestå av 8 lag som spiller dobbel serie. 

Det tillates 2.lag i divisjonen. Serien administreres av Oslo og Akershus bandyregion. 

 

Opprettelse av 1. divisjon øst kvinner 06/07: 

De lagene som ikke kvalifiserer seg til den nye Eliteserien for kvinner er automatisk kvalifisert. (Fra 

0 til 4 lag) 

Det høyest rangerte lag i 2.div Østfold som ønsker å delta tilbys en plass. 

Det høyest rangerte lag i 2.div Innlandet som ønsker å delta tilbys en plass. 

Det høyest rangerte lag i 2.div Buskerud som ønsker å delta tilbys en plass. 

Resterende ledige plasser i divisjonen fylles opp av lag fra seriene i Oslo og Akershus Bandyregion. 

(Fra 1 til 8 lag) Serien administreres av Oslo og Akershus Bandyregion. 

 

Opprykk/nedrykk mellom 1.div øst og Elite/2.div til sesongen 07/08 bestemmes på årsmøtet i 

innebandyseksjonen 2006. 

 

Seksjonsstyret foreslår at det som er uthevet vedtas for kvinnenes forbundsserier: 

(Det som står i kursiv er tidligere vedtatt regeltekst) 

 

Eliteserien for kvinner skal bestå av minimum 8 lag som spiller minimum dobbel serie. 

Laget på siste plass rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den 1.divisjon 
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avdelingen det hører hjemme. Laget på nest siste plass deltar i kvalifisering til neste sesongs 

Eliteserie. Vinneren av eliteserien for kvinner deltar i Europacupen. (Flyttet fra §21) 

Norges Bandyforbund, administrerer eliteserien 

Administrerende myndighet fastsetter endelig antall lag og antall serierunder. 

 

Kvalifisering til eliteserien kvinner: 

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

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

avdelingsvinnerens plass. 

Fra 1.div øst er det høyest rangerte 1.lag som deltar i kvalifiseringen. Kun nest høyest 

rangerte 1.lag kan alternativt få kvalifiseringsplassen. 

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

antall lag, kan siste lag i eliteserien tilbys plass. 

 

1.divisjon kvinner skal bestå av minimum 5 lag fra sesongen 2006/2007, og minimum 6 lag fra 

sesongen 2007/2008.  

Norges Bandyforbund eller den seksjonsstyret bemyndiger, administrerer 1. divisjon. 

Administrerende myndighet avgjør hvordan serien gjennomføres i praksis, men kravene ovenfor må 

være oppfylt for at lag fra regionen skal ha mulighet til å rykke opp i eliteserien. 

 

Kvalifisering til 1. divisjon kvinner: 

Administrerende myndighet bestemmer hvor mange lag som skal rykke ned fra divisjonen. Det skal 

være minimum to ledige plasser for kvalifisering. 

 

1.divisjon øst kvinner skal bestå av minimum 8 lag som spiller minimum dobbel serie. Det 

tillates at 2.lag spiller i divisjonen, men disse kan ikke rykke opp i eliteserien. 

Det skal være minimum to ledige plasser for kvalifisering til 1.divisjon øst. Ett lag skal delta i 

kvalifisering til 1.divisjon øst, mens minimum ett lag rykker direkte ned. Antall lag som 

rykker ned er avhengig av utfallet til opprykk/nedrykk mellom eliteserie og 1.divisjon. Hvis 

det etter opprykk/nedrykk er for få plasser ledig i kvalifiseringen til 1.divisjon, vil flere av de 

lavest rangerte lag rykke direkte ned inntil det er korrekt antall lag i kvalifiseringen. Det 

lavest rangerte lag utenom de som rykker direkte ned, deltar i kvalifisering til 1.divisjon øst. 

 

Kvalifisering til 1.div øst kvinner: 

Siste lag i 1.div øst rykker direkte ned, nest siste lag deltar i kvalifisering. Det skal minimum være 

to ledige plasser for kvalifisering. Vinneren av hver 2.divisjonsavdeling samt et lag fra 

1.divisjon øst spiller om de ledige plassene i 1.divisjon øst. Kun lag som ble nr.2 i sin 

2.divisjonsavdeling kan få avdelingsvinnerens plass. Dersom det er flere ledige plasser enn 

deltagerlag i kvalifisering, er ovennevnte lag direkte kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1.lag 

spiller om øvrige ledige plasser. Kun 2.divisjonsavdelinger med minimum 4 lag kan delta i 

kvalifisering. De siste lag i 1.div øst kan kvalifisere seg hvis det ikke er mulig å fylle opp serien med 

ønsket antall lag. 

 

Kommentar: Norges Bandyforbund har gitt Oslo/Akershus administrerende myndighet for 

1.divisjon øst for kvinner. Fra og med neste sesong ønsker derfor NBF at alle saker rundt 

avviklingen av serien blir behandlet av regionen sitt årsmøte. NBF ønsker videre at alle tekster i 

innebandyens kampreglement som spesielt omhandler 1.div øst for kvinner fjernes fra og med 

sesongen 07/08, og at reglementet kun omhandler de generelle bestemmelsene for 1.divisjon. 

 

FORSLAGET ENSTEMMIG VEDTATT, MEN KOMMENTAREN STRYKES
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8.2.6 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 

§ 20. Kretsserier. 

 

Gammelt: 
Punkt 3: Opprykk/ nedrykk 

Hvis det er like mange avdelinger i overliggende og underliggende divisjon, rykker nr. 1 og 2 i hver 

avdeling i underliggende divisjon opp, og de to svakest plasserte lag i overliggende avdelinger ned. 

Dersom det er en avdeling i overliggende divisjon og flere avdelinger i den underliggende, rykker 

alle avdelingsvinnerne opp. Det samme antall som rykker opp, rykker ned. I en divisjon med flere 

avdelinger, rykker de to svakest plasserte lag ned. 

Dersom det er flere avdelinger i underliggende divisjon i forhold til den overliggende, skal alle 

avdelingsvinnerne rykke opp. Det spilles en enkel kvalifiseringsserie for nr. 2 i alle avdelinger om 

de evt. resterende plasser i den overliggende divisjon. 

 

Hvis ingen lag fra kretsen rykker ned i 2. kretsdivisjon og ingen lag fra kretsen kvalifiserer seg til 1. 

divisjon, skjer opprykk/ nedrykk som beskrevet ovenfor. Det samme gjelder dersom et lag rykker 

ned i 2. divisjon og ett lag kvalifiserer seg for 1. divisjon. 

 

* Hvis et lag fra 1. divisjon rykker ned i 2. kretsdivisjon, og ingen lag fra kretsen kvalifiserer seg for 

opprykk, vil ett lag kvalifisere seg for opprykk fra 3. til 2. divisjon. Nedrykk skjer på vanlig måte. * 

Hvis 2 lag rykker ned fra 1. divisjon og ingen kvalifiserer seg for opprykk, skal tre lag rykke ned og 

ett lag rykke opp mellom 2. og 3. divisjon. * Hvis beste lag i kretsserien kvalifiserer seg for 1. 

divisjon og ingen lag rykker ned i 2. divisjon, vil tre lag rykke opp fra 3. til 2. divisjon. * Det 

samme prinsipp gjelder for opprykk/ nedrykk mellom øvrige kretsdivisjoner. 

 

Nytt: 
Punkt 3: Opprykk/ nedrykk 

Det rykker ned minst to lag fra hver avdeling. Alle avdelingsvinnere rykker opp. Hvis overliggende 

divisjon etter dette inneholder for mange lag, rykker flere lag ned fra overliggende divisjon. Hvis 

overliggende divisjon derimot inneholder for få lag, rykker flere lag opp fra underliggende divisjon. 

Hvis flere lag rangeres likt for opprykk/nedrykk uten at det er nok plasser tilgjengelig, spilles en 

enkel kvalifiseringsserie om de resterende plasser. Administrerende myndighet kan avvike fra disse 

reglene som anses som veiledende, hvis den finner det hensiktsmessig. 

 

ENSTEMMIG VEDTATT 
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8.2.7 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 

§ 21. NM-sluttspill 

NM-sluttspill kvinner (Fra og med 06/07) 
 

Følgende erstatter fjorårets vedtatte regeltekst: 
Det skal spilles semifinaler og finale. Semifinaler spilles best av 3 kamper. Finalen spilles som én 

kamp. 

De fire beste lagene i eliteserien er kvalifisert. Semifinalene trekkes slik at lag nr. 1 og 2 trekkes 

mot lag nr. 3 og 4. Plassering i serien avgjør hvilket lag som får to hjemmekamper. Det best 

plasserte lag fra seriespillet har fordel av hjemmekamp ved 1. kamp evt. 3. kamp i semifinalene. 

Vinneren av finalen får kongepokal. Det opprettes reisekassefordeling i NM-sluttspillet 

 

FORSLAGET VEDTATT MED 45 STEMMER 

 

 

8.2.8 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 

§29 punkt 2b 
I aldersbestemte klasser Aldersbestemte spillere til og med junioralder skal spilleren stå over én 

påfølgende kamp for det høyere rangerte laget, for å kunne defineres som spiller for det lavest 

rangerte lag. 

 

FORSLAGET FALT 

 

 

8.2.9 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 

§ 6. Hallfasiliteter, utstyr og bekledning vedr. arrangement av kamper på 

forbundsnivå. 
 

Hallene som skal brukes til å arrangere forbundskamper (unntak NM-finaler) skal ha en 

minimumskapasitet på 

Elite menn 350 tilskuere 

Elite kvinner 200 tilskuere 

1. divisjon menn 200 tilskuere 

i følge godkjent brann- og hallinstruks. 

 

Dette er et minimumskrav som klubbene må forholde seg til for å få lov til å arrangere kamper i 

ønsket hall. 

 

Utstyr som bane, dekke, vant, mål og klokke skal før sesongen være godkjent (fri for feil og 

mangler) av NBF. 
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Klubbene er selv ansvarlig for at de avtaler tid og sted for godkjenning av hall og utstyr med NBF. 

Kontaktperson blir oppnevnt etter årsmøte. 

 

Alle kretser skal ha en arrangementsplan som skal overholdes. De er også pliktige til å delta på 

NBF sine arrangørkurs og holde egne for sine lokale klubber. 

 

Arrangementsinstruksen skal følges: 

* Arrangørene skal ha en arrangementsansvarlig som må ha gjennomført arrangementskurs. 

* Arrangøren og dens funksjonærer skal under hele arrangementet være kledd i lett gjenkjennelig 

arrangørbekledning. 

* Arrangøren skal sørge for at det er en kiosk åpen i hallen under hele arrangementet. 

* Arrangøren for kamper i forbundsseriene må følge mal for forbundsarrangement. 

 

Dersom noen av ovennevnte punkter ikke kan oppfylles, må NBF ha beskjed omgående. 

Norges Bandyforbund kan gi dispensasjoner etter søknad. 

 

Dersom klubber unnlater å gjennomføre ovennevnte uten godkjenning fra NBF, vil det bli 

sanksjonert og retten til videre deltakelse i gjeldende serie vil bli vurdert. 

 

ENSTEMMIG VEDTATT 

 

 

8.2.10 Forslag fra Fjerdingby IBK: 
 

§ 28 Overganger. 
 

28.1 § Moderklubb 

Moderklubb er den klubben spilleren var lisensiert for foregående spilleår og spilt obligatorisk 

kamp for. 

 

28.2 § Generelt 

Spillerlisens flyttes over til disposisjon for den nye klubben ved godkjenning av spillerovergang 

type A. 

 

28.3 § Overgangsregler 

Ved spillerovergang skal det fylles ut et korrekt overgangsskjema iflg. Retningslinjer vedr. 

overganger. Ufullstendig utfylt overgangsskjema behandles ikke. 

 

Det er den nye klubben ansvar å kontakte moderklubb i.h.h.t. overgangsreglene. 

 

For at moderklubben skal kunne stoppe en overgang, må overgangsskjemaet undertegnes og 

grunnen til å stoppe en overgang noteres skjemaet. 

 

28.4 § Overgangsavgift 

Overgangsgebyr skal innbetales iflg. Overgangsreglene. 

Overgangsgebyret må være innbetalt senest 15. August. Om 15. August er på en Lørdag, Søndag 

eller helligdag gjelder første hverdag etter 15. August. 
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Ved ikke godkjent overgang, betales ikke gebyret tilbake. Blir klubbene enige etter 15. August må 

nytt gebyr betales. 

 

28.5 § Ordinær overgangsperiode. 

Overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden 1. Mai til 15. August. 

 

Om en avtalebundet spiller skal gjøre en overgang under ordinær overgangsperiode må avtalen 

være sagt opp i.h.h.t til avtalen og klubbene være enige om overgangen. 

For at avtale for spiller skal gjelde, skal spilleren tilhøre moderklubben i flg. § 28.1. 

 

Kun en ( 1 ) overgang under ordinær overgangsperiode godkjennes pr. spiller og sesong, ( 1. Mai - 

15. August ). 

 

Spilleren tilhører den nye foreningen tidligst f.o.m. 1. Juli, etter at korrekt overgangsskjema er utfylt 

og godkjent av NBF . Deretter tilhører spilleren den nye klubben fem ( 5 ) dager etter at korrekt 

overgangsskjema er registret i forbundet. 

 

28.6 § Overgang under pågående sesong. 

 

Ved overgang under perioden 16. August til 15. Januar skal søknad skje i.h.h.t. § 28.6, 28.6.1 og 

28.6.2. Spilleren tilhører, d.v.s. flyttes over til, den nye klubben fem ( 5 ) dager etter at NBF har 

mottatt korrekt overgangsskjema. 

Spillerovergang under sesongen ( 15. August - 15. Januar ) kan gjøres flere ganger, men det skal 

være gått 30 dager før evt. ny overgang kan gjøres. Unntak gjelder for pkt. 28.6.3.A og 28.6.3.B. 

 

Overgang av type A. 

28.6.1 Om klubbene er enige skal overgang tillates under perioden 16. August til 15. Januar. 

28.6.2 Avtale for spiller skal være undertegnet før overgang kan godkjennes. 

28.6.3 Dersom klubbene ikke er enige kan overgang allikevel godkjennes under perioden 16. 

August - 15. Januar, om vektige grunner ligger til grunn. Som vektige grunner skal regnes: 

28.6.3.A Flytting p.g.a. arbeid, studier eller annet. Dette gjelder når flytting umuliggjør spill for 

moderklubb. Dette gjelder ikke for klubber i forbundsserier. 

28.6.3.B Sterke personlige årsaker. 

28.6.4 Spiller som ikke har spilt ordinær kamp foregående sesong anses å ikke tilhøre moderklubb 

og må søke ny lisens. 

28.6.5 Spillere som på grunn av at de er for gamle, ikke har et lag å spille for på grunn av at 

klubben ikke har påmeldt lag til seriespill 

( herunder dispensasjonsspillere) er fri til å bytte klubb og spille for den klubb han ønsker. Dette 

gjelder også når klubben trekker seg fra seriespill eller velger å spille i en lavere divisjon enn de er 

kvalifisert for.  

 

Overgang av type B. ( Samarbeidsavtale ) 

Spillere kan fritt flytte mellom klubbene. Melding om et slikt samarbeid skal avtales før sesongstart 

og skal meddeles skriftlig krets eller forbund. Hvilke spillere som har spilt hvor skal meddeles krets 

eller forbund senest første hverdag etter kamp. Spiller som har spilt for samarbeidsklubben har 

ingen rett til å spille neste representasjonskamp for klubben han flyttet fra. Dette gjelder ved hver 

bytting av klubb. Spillerlisensen tilhører hele tiden moderklubben.  
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En spiller kan ha en overgang av type B med sin moderklubb og en klubb i en divisjon over/under. 

Mellom disse kan han/hun flyte fritt, men må stå over 1 kamp ved bytte av klubb. 

 

Rent praktisk innebærer dette at klubb A og B med et fåtall spillere på for eksempel guttelag kan 

lage en samarbeidsavtale før sesongstart som tillater at de melder på et guttelag for klubb AB. En 

spiller fra guttelaget AB kan samtidig også spille Junior for sin moderklubb. 

 

FORSLAGET FALT 
 
 

8.3 Andre forslag 

 

 

8.3.2 Dommerhonorar fra og med sesongen 2006/2007: 
 

Eliteserien for kvinner:  kr.700,- pr. dommer. 

Eliteserien for menn: kr.850,- pr. dommer. 

1.div øst for menn:  kr.600,- pr. dommer. 
 

  ENSTEMMIG VEDTATT 

 

 Sak 9:  Valg 

Seksjonsstyret 2006/2007: 

 

Følgende seksjonsstyre ble valgt: 

 

Leder:    Jon Erik Eriksen, Fredrikstad   VALGT 2 ÅR 

Nestleder:   Jan Hagen, Tunet    IKKE PÅ VALG 

1. Styremedlem:  Trude Hanssen, Holum   IKKE PÅ VALG   

2. Styremedlem:  Jarle Heitmann, Tromsø   VALGT 2 ÅR 

3. Styremedlem:  Mette Johansen, Greåker   VALGT 2 ÅR 

1. Varamedlem:  Jan Egil Thorsen, Sola/Grannes  IKKE PÅ VALG 

2. Varamedlem:  Thomas Thorkildsen, Øreåsen  VALGT 2 ÅR 

3. Varamedlem:  Gisle Johnson, Horten   VALGT 2 ÅR   

 

ALLE KANDIDATER BLE ENSTEMMIG VALGT VED AKKLAMASJON. 
 

Valgkomitéen 2006/2007: 

Johan Fuglestein (Sola IBK), Morten Lindem (Tunet IBK), Geir Svenskerud (SF Grei) og Stig 

Gudmundsen (Harstad IBK). 

 

ENSTEMMIG VALGT. DE KONSTITUERER SEG SELV OG VELGER SELV SIN LEDER.
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Sak 10:  Avgifter til sesongen 2006/2007 
 
  

Eliteserien menn (12 lag) Kr.  Eliteserien kvinner (10 lag) Kr. 
     

Påmeldingsavgift 20.000,-  Påmeldingsavgift 20.000,- 

Reisekasse serie (fordelingskasse) 12.000,-  Reisekasse serie (fordelingskasse) 12.000,- 

Reisekasse dommer 18.000,-  Reisekasse dommer 18.000,- 

Sensoravgift (dommerobservasjoner) 2.500,-  Sensoravgift (dommerobservasjoner) 2.500,- 

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

NM -avgift 2.500,-  NM -avgift 2.500,- 

SUM: 58.000,-  SUM: 58.000,- 

 

1.div ØST menn (12 lag) Kr. 
  

Påmeldingsavgift 15.000,- 

Reisekasse serie (fordelingskasse) 0,- 

Reisekasse dommer 8.000,- 

Sensoravgift (dommerobservasjoner) 2.500,- 

E-cup avgift 0,- 

Kval -avgift 2.500,- 

SUM: 28.000,- 

 

AVGIFTENE ENSTEMMIG VEDTATT 

 

 

 

REISEFORDELING ELITESERIENE 2006/2007 

 

Harstad IBK la frem et alternativt forslag til reisefordeling, men forslaget falt. 

Nidaros IBK fremmet et benkeforslag, som årsmøtet vedtok 

 

Vedtatt reisefordeling Elite menn etter benkeforslag fra Nidaros IBK: 
Reisefordelingskassa består for 2006/2007 av kr. 12.000,- pr. lag, dvs totalt 12 * 12.000,- = 144.000,-.  

Forslag om fordeling av reisekassa: 

 Reiser mellom lag på Østlandet og reiser mellom lag på Vestlandet teller ikke med i reisefordelingen 

 Første reise mellom Vestlandet og Østlandet teller ikke. Resterende reiser mellom Vestlandet og Østlandet teller 1. 

  

Sola  4 reiser  => 1+1+1+1 = 4 

Kverneland: 4 reiser  => 1+1+1+1 = 4 

10 øvrige lag: 1 reise hver => 1*10 = 10 

   Deletall => 18 

   En del => 144.000,- / 18 = 8.000,- 

 

Utbetalt: 

Sola: 4 x 8.000 = kr. 32.000,- 

Kverneland: 4 x 8.000 = kr. 32.000,- 

Øvrige: (10 x 8.000)/10 = kr.   8.000,- 
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Vedtatt reisefordeling Elite kvinner etter benkeforslag fra Nidaros IBK: 
Reisefordelingskassa består for 2006/2007 av kr. 12.000,- pr. lag, dvs totalt 10 * 12.000,- = 120.000,-.  

Forslag om fordeling av reisekassa: 

 Reiser mellom lag på Østlandet teller ikke med i reisefordelingen. 

 Første reise teller ikke med i reisefordelingen. 

 Reiser mellom Midt-Norge og Østlandet teller 1. 

 Andre reise mellom Tromsø og Vestlandet/Østlandet teller 1, de påfølgende reisene teller 2. 

  

Nidaros  4 reiser  => 1+1+1+1 = 4 

Tromsø:  4 reiser  => 1+2+2+2 = 7 

8 øvrige lag: 1 reise hver => 1*8 = 8 

   Deletall => 19 

   En del => 120.000,- / 19 = 6.316,- 

 

Utbetalt: 

Nidaros: 4 x 6.316 = kr. 25.264,- 

Tromsø: 7 x 6.316 = kr. 44.212,- 

Øvrige: (8 x 6.315,50)/8 =    kr.   6.315,50 

 

 

 

 

Avgifter for sesongen 2006-2007 blir vedtatt på forbundstinget i september 2006. 

 

Avgifter for sesongen 2005-2006 var: 

Lisens aktive over 17 år kr.  500,- 

Lisens aktive under 17 år kr.  350,- 

Lisens dommere, trenere, ledere kr.  350,- 

Utvidet lisens over 17 år kr.  750,- 

Utvidet lisens under 17 år kr.  550,- 

Lagforsikring (f.eks en enkel turnering) kr.  800,- 

Laglisens (gjelder i visse områder av landet) kr.2000,- 

 

Overgangsgebyr for spiller over 17 år kr.  600,- (under 17 år kr. 0,-) 

Innmeldingsavgift for nye klubber kr.      0,- 

Kun årsavgift for klubber i obligatorisk seriespill kr.  500,-  
 

 

DET BLE VEDTATT AT ÅRSMØTET IKKE ØNSKET ØKNING AV LISENSENE PÅ 

FORBUNDSTINGET 

 

 
Sak 11: Behandle strategisk plan for perioden 2005-2010 

 

Strategisk plan for perioden 2005-2010 ble enstemmig vedtatt.  

 

Sak 12: Foreslå budsjett for kommende sesong (2006/2007) 
 

Budsjettet for sesongen 2006/2007 ble enstemmig godkjent, og blir oversendt Forbundsstyret. 
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Seksjonsleder Jon Erik Eriksen takket dirigent Jan Hagen for jobben, og takket alle for oppmøtet. 

Møtet ble hevet kl 16.00. 

 

 

 

 

Protokollen er kontrollert og godkjent: 

 

 

Oslo,        /        , 2006   Oslo,         /       , 2006 

 

 

        

Odd Arntzen (sign.)     Per Olavson (sign.) 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Terje Larsen 

Referent 


