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Åpning 
Seksjonsleder Jon Erik Eriksen ønsket velkommen til årsmøtet. Han delte ut blomster til Erik 
Eriksson, Fjerdingby IBK for deres utmerkede NM-finalearrangement. Han nevnte at vi hadde 
hatt en vekst i forbundet med 35 klubber og at det var gjort en svært god jobbing frem mot 
Idrettstinget. Berømmet Ivar Nordberg, Tomas Jonsson og Jan Hagen for deres arbeid under 
Idrettstinget, hvor forbundet markerte seg bra. Han overlot ordet til president i Norges 
Bandyforbund, Ivar Nordberg. Han talte på vegne av forbundsstyret og berømmet 
seksjonsstyrets, utviklingsseksjonens og administrasjonens arbeid det siste året. I tillegg 
nevnte han blant annet El-Innebandyens positive inntog i vårt forbund. 
 

Sak 1: Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt. 
Årsmøtet lovlig innkalt. Fullmakter ble opplest og godkjent. Følgende 55 stemme-
berettigede til stede: 

 
1. Jon Erik Eriksen Seksjonsstyret 
2. Jarle Heitmann «  
3. Jan Hagen « 
4. Gisle Johnson « 
5. Carl-Otto Evensen Oslo/Akershus BR 
6. Geir Svenskerud Oslo/Akershus BR 
7. Johnny Wallenius Hordaland BK 
8. Thomas Bråthen Østfold BK 
9. Terje Nervik S-Trøndelag BK 
10. Børge Andreassen Rogaland Bandykrets 
11. Ina Larsen Nord-Norge BK 
12. Odd Arntzen Bækkelaget  
13. Espen Christiansen « 
14. Paolo Caroprese Akerselva 
15. Andreas Aasheim Nornen IL 
16. Andreas Lundström « 
17. Anders Hove HF Innebandy 
18. Svein Knutsen NOR-92 
19. Mikael Sjöqvist « 
20. Viggo Gotliebsen Harstad 
21. Stig Klaussen «  
22. Rune Reitan Gjelleråsen  
23. Ole Bernhard Nordli Hasle-Løren 
24. Andrè Tangen « 
25. Hans Kristian Martinsen « 
26. Odd Magne Bogsveen OBV 
27. Morten Isnes Sveiva 
28. Niklas Brajic «  

29. Morten Lindem Tunet 
30. Dag Eivinn Rognlien « 
31. Terje Larssen « 
32. Eirik Holstad Ski IL 
33. Tormod Holst Nielsen «  
34. Sven Gunnar Sørum Holmlia 
35. Truls Børsting  « 
36. Monica Bakke « 
37. Johan Rolf Slevik 
38. Lars Ruen Bærums Verk 
39. Kari Bjerknes « 
40. Erik Eriksson Fjerdingby 
41. Thomas Vasholmen « 
42. Thor Larsen «  
43. Gunnar Olsen Øreåsen  
44. David Garcia Grei 
45. Markus Steinbakk « 
46. Erik Hæren Fredrikstad 
47. Morten Stene « 
48. Lars Hilsen « 
49. Bente Krogsrud Sagene 
50. Lars Drewsen « 
51. Camilla Svendgård Nidaros 
52. Øyvind Paulsrud Sarpsborg 
53. Morten Riise « 
54. Terje Bratland Målløs 
55. Rune Veisten VIF 

 
Følgende til stede uten stemmerett:

 
Ivar Nordberg President NBF  
Tomas Jonsson Administrasjon 
Frank Nordseth  Administrasjon 
Terje Larsen Administrasjon 
Rune Ali Zouhar Administrasjon 
Bjørge Jansen Regelkomiteen (RK) 

Mattias Ringwall Landslagssjef 
Thor Johnsen RK 
Jan Nordli Dommerkomiteen (DK) 
Kim-A. H. Jørstad DK/RK 
Peter Holmberg Forbundsdommer 
Jan Magnar Ingebrigtsli Administrasjonen 
Lars Bunæs  Administrasjonen

 



Sak 2: Valg av dirigent 
Jan Nordli 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 
Erik Eriksson, Fjerdingby IBK og Bente Krogsrud, Sagene IF ble enstemmig valgt til å 
undertegne årsmøtets protokoll. 

Sak 5: Godkjenne den oppsatte sakslisten 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. Nytt forslag fra regelkomiteen ble vedtatt 
behandlet og ble delt ut. I tillegg ble en oppdatert serietabell fra kretsene/regionene 
delt ut. Pkt 13 Administrative bestemmelser utgikk da det ikke var noen saker. 

Sak 6: Behandle beretningen 
Beretningen ble enstemmig godkjent med følgende bemerkninger: 
 
Pkt 7.20, oppdatert tabell ble delt ut på møtet. 
 
Jan Nordli, leder i dommerkomiteen, delte ut blomster til våre internasjonale dommere 
Rune Ali Zouhar, Kim-Alexander Hofgaard Jørstad, Peter Holmberg og Jan Magnar 
Ingebrigtsli for deres glimrende innsats internasjonalt. 

Sak 7: Regnskap 
Regnskapet ble enstemmig godkjent for oversending til Forbundstinget for endelig 
godkjenning. 



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. 
Sak 8.3.11 og 8.3.12 ble vedtatt behandlet under pkt. 10 Avgifter. 

8.1 Spillereglementet (Simpelt flertall for å bli vedtatt) 
 
8.1.1 Forslag fra Seksjonsstyret ved Regelkomiteen: 
 
I tillegg til spillereglementet, utarbeider regelkomiteen tolkninger for presisering av 
spillereglementet, der det anses hensiktsmessig, eller hvor forståelsen av regelteksten er uklar. 
Dommerkomiteen ba i løpet av sesongen 2006/2007 om tolkning av to bestemmelser.  
 
1. Lag som ikke kommer tilbake i tid etter pause 
 
Regelhenvisning: 
 
201 ORDINÆR SPILLETID 
1) Ordinær spilletid skal være 3 x 20 minutter med to 10 minutters pauser. Lagene skal bytte side i pausene. 
Unntak for kortere spilletid eller pauser kan gjøres av administrativ myndighet, men ikke kortere enn 2 x 15 minutters spilletid. I forbindelse med at lagene 
skifter side, skifter de også innbyttesoner. 
Hjemmelaget skal i god tid før kampen velge side. Alle nye perioder skal starte med en duell på midtpunktet. Ved periodeslutt er sekretariatet ansvarlig for å gi 
sluttsignal hvis ikke dette er automatisk. Pausetiden skal starte umiddelbart etter periodeslutt. 
Lagene er ansvarlig for å være tilbake på banen for å gjenoppta spillet i tide etter pausen. 
 
 
ENSTEMMIG VEDTATT 
 
2. Spiller som kaster kølla 
 
Fra regelboka: 
610 FORSEELSER SOM FØRER TIL 2 MINUTTER. LAGSTRAFF OG 10 MINUTTER. PERSONLIG UTVISNING 
1) Når en spiller eller et medlem av lagledelsen er skyldig i usportslig opptreden (925). 
Usportslig opptreden inkluderer, med tale eller gester, oppføre seg i en vemmelig og urettferdig måte mot dommerne, spillere, lagledelse, arrangører, tilskuere, 
eller prøve å lure dommerne ved å filme eller overdramatisere en spillsituasjon. 
Likeledes er inkludert å sparke eller slå med kølla mot vantet eller målburet eller å kaste kølla eller hvilket som helst annet utstyr, også under spilleavbrudd, 
eller i innbyttesonen. 
 

Bakgrunn: 
Dommerkomiteen ønsket en avklaring for hva som må til for at det anses at en spiller har kastet 
kølla etter regelverkets 610, 1), og følgelig skal straffes med 2 +10 minutter utvisning. 
 
Tolkning: 
Regelkomiteen har kommet med følgende tolkning: 
 
Problemet er at det ikke står noen nærmere konkretisering av hvor grensen går mellom å gi 2+10 
min og å ikke gi noen straff i det hele tatt. I hvilken grad skal kølla kastes i affekt/ ukontrollert for at 
man skal kunne gi utvisning?  
 
Ved kasting av kølla som medfører fare for andre, kaste på/mot motspiller eller voldsom handling er 
det snakk om 5 min utvisning. 
 
Regelen hører til under ”usportslig opptreden”. Det betyr at handlingen må være utført på en 
usportslig måte, og det er hva som er kjernen og intensjonen med regelen. Det er ikke ønskelig å 

4  



komme med noen konkrete eksempler på hva som er usportslig siden det er helt avhengig av 
situasjonen man er oppe i, slik som for eksempel hvordan atmosfæren mellom lagene i kampen er. 
Helst bør dommeren nøye seg med å advare spilleren, særlig hvis kastingen av kølla kun anses som 
”upassende”, det vil si at det ikke er til fare for noen eller er gjort for å provosere. Er handlingen 
”upassende”, for eksempel på en måte som vi ikke ønsker å fremstå for tilskuere og media eller ikke 
er etter innebandyens ”ånd” gis det advarsel. Hvis handlingen er usportslig gis det 2+10 min, og 
dette er helt opp til dommerne å vurdere i hvert enkelt tilfelle. 
 
Forslag: 
Årsmøtet har tidligere vedtatt at det norske regelverket i størst mulig utstrekning skal samsvare med 
det offisielle engelske. Det foreslås derfor at begge tolkninger, i likhet med tidligere tolkning av 
tilbakespillsregelen, inntas som et vedlegg til regelboken og plasseres bakerst i denne. Dette for å 
holde selve regelverket så likt det originale som mulig. I tillegg publiseres tolkningene under 
regelverk på innebandy.no sammen med tolkninger av tilbakespillsregelen. Dommerkomiteen vil 
informere spesielt om disse tolkningene på dommersamlingen før sesongstart 07/08. 
 
ENSTEMMIG VEDTATT 
 
8.1.2 Forslag fra Seksjonsstyret ved Regelkomiteen: 
 
Bytter i forbindelse med duell 
 
502 DUELL  
5) En duell skal utføres av en utespiller fra hvert lag med ansiktet mot motstandernes kortside. Spillerne må ikke ha fysisk kontakt før 
duellen. Føttene skal stå vinkelrett på og parallelt like langt fra midtlinjen. Kølla skal holdes i et normalt grep med begge hender 
ovenfor grepsmerket. Bladene skal plasseres vinkelrett på midtlinja på hver side av ballen, men uten å berøre den. 
Med normalt grep menes den måten spilleren holder kølla under spillet. Det forsvarende lags spiller velger på hvilken side sin kølle 
plasseres. Hvis duellen er på midtlinja, velger bortelagets spiller på hvilken side sin kølle plasseres. Ballen skal ligge ved midten av 
bladene. En spiller som skal utføre en duell, skal adlyde dommernes instrukser eller byttes ut. (S: I Norge idømmes frislag til det 
ikke-feilende laget, dersom en av spillerne utfører duellen feil.) 
I tilfelle en uenighet i forbindelse med bytter før en duell, er bortelaget forpliktet til å gjøre sine bytter først. 
 
Det presumeres at det norske regelverket er i overensstemmelse med det offisielle engelske 
regelverket. Regelkomiteen informerer med dette om at siden dette ved en feil, tidligere har blitt 
uteglemt, er dette ikke snakk om en regelendring, men heller en klargjøring av en allerede 
eksisterende regel.  

 ENSTEMMIG VEDTATT  
 
8.1.3 Forslag fra Seksjonsstyret ved Regelkomiteen: 
 
Det foreslås at det inntas følgende tillegg til regelverkets 301, 3), som i sin helhet er en særnorsk 
bestemmelse: 
S: 3) Spillere kan føres opp på kampskjemaet uten draktnummer. 
Ønsker laget å benytte en spiller, som ikke er påført draktnummer på kampskjemaet, i spillet på banen må lagledelsen påse at 
draktnummer påføres kampskjemaet i en av de to pausene. 
Dette gjøres ved at man leverer en lapp til dommerne med navn og nummer på spilleren. 
Dommeren påser så at spilleren blir oppført med nummer. 
Merk: Draktnummer for slike spillere kan kun påføres kampskjemaet i de to pausene og det gjøres oppmerksom på at disse 
spillerne regnes som ikke å ha stått på kampskjemaet, hvis de ikke påføres draktnummer. 
Dersom en spiller som står på kampskjemaet uten draktnummer foretar et regelbrudd som kvalifiserer til en utvisning, er han å anse som 
lagleder ved utmåling og gjennomføring av straffen. 
 
ENSTEMMIG VEDTATT 
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8.2 Kampreglementet (Kvalifisert flertall for å bli vedtatt) 
 

8.2.1 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 

§ 3. Forfall. 
Punkt 1: Gyldig forfall. 
Dersom et lag uteblir fra fastsatt kamp, men har gyldig forfall, skal kampen settes opp på nytt. 
Gyldig forfall skal dokumenteres innen 24 timer etter at kampen skulle ha startet. Som gyldig forfall 
regnes: 
 
A. Sykdomsforfall. Det må være umulig for laget å stille med nok spillere til kampstart. Legeattest 
må framlegges for hver enkelt spiller. 
I forbundsseriene defineres dette som dokumentert sykdom (legeattest) hos mer enn 50 % av 
spillerne som har spilt mer enn 50 % av lagets kamper i sesongen. I forbundsseriene må 
gyldig sykdomsforfall dokumenteres senest 24 timer før kampen skulle ha startet. 
 

 
ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
8.2.2 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 

Forslaget inneholder tre hovedmomenter: 
• Terminologiavklaring i forhold til antall ganger lag møtes i et seriespill 
• Poengberegning/Innføring av spilleforlengelse og straffeslag ved uavgjorte kamper i 

Eliteseriene. 
• Innskrenking av mulighet for å spekulere i målforskjell i serier der en klubb stiller med flere enn 

et lag. 
 
De tre hovedmomentene kan vedtas uavhengig av hverandre, men terminologiavklaringen bør 
vedtas hvis det vedtas å spille firedobbel serie i eliteserie og landsserie. (Forslag 8.2.3) 
 
 
§ 9. Spillesystem Serie. Poengberegning. 
 
Punkt 3. Tredobbel serie. 
Ved tredobbel serie spiller hvert lag tre ganger mot de øvrige lag. Antall hjemmekamper og 
bortekamper skal være så like som mulig. 
 
 
ENSTEMMIG VEDTATT 
 
Punkt 4. Firedobbel serie.
Ved firedobbel serie spiller hvert lag fire ganger mot de øvrige lag, to ganger hjemme og to 
ganger borte. Administrerende myndighet kan fravike denne regel dersom det anses 
nødvendig. 
 
 
ENSTEMMIG VEDTATT 
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Punkt 5. Poengberegning. 
Poeng beregnes slik: For vunnet kamp: 3 poeng. For uavgjort resultat: 1 poeng til hvert av lagene. 
For tapt kamp: 0 poeng.  
 
FORSLAGET FALT. (36 STEMMER FOR) 
 
 
Dersom en kamp i Eliteserien for kvinner eller menn ender uavgjort etter ordinær spilletid, 
skal kampen avgjøres etter spillereglementets regler for forlenget spilletid, og om nødvendig, 
straffeslag etter forlenget spilletid. 
Administrerende myndighet kan bestemme at dette også skal gjelde for andre serier.
 
Poengene for vinner av kampen beregnes da slik: 
For vunnet kamp etter spilleforlengelse eller straffeslag: 2 poeng 
For tapt kamp etter spilleforlengelse eller straffeslag: 1 poeng 
 
For kamp avgjort etter spilleforlengelse eller straffeslag settes målscore til resultatet etter 
ordinær tid + 1 mål til det vinnende laget.  
 
FORSLAGET BLE TRUKKET 
 
 
Punkt 6. Resultat ved protesterte kamper. 
Hvis en klubb ved protest eller annen årsak blir tilkjent seieren, regnes resultatet som 5-0, eller 
kampresultatet dersom det er bedre for det vinnende laget. 
 
Punkt 7. Poengberegning hvis et lag diskvalifiseres eller trekker seg. 
Hvis et lag diskvalifiseres eller trekker seg fra serien, annulleres alle kamper som laget har spilt i 
denne serien. 
 
Punkt 8. Regler for rekkefølge. 
Den klubb som oppnår høyest poengtall i sin serie, er vinner. Hvis to eller flere klubber står likt i 
poeng totalt, er det målforskjellen i serien som er avgjørende. Skulle målforskjellen i serien være 
den samme, går den klubb foran som har laget flest mål i seriespillet. 
Hvis to eller flere klubber fortsatt står likt, er det den klubb som har fått flest poeng i innbyrdes 
oppgjør, som er vinner. Hvis klubbene også står likt i antall poeng i innbyrdes oppgjør, er det 
målforskjellen i de innbyrdes oppgjør som er avgjørende. 
Unntak: Dersom en klubb har mer enn ett lag i en serieavdeling, vil det ved poenglikhet 
mellom ett av disse lagene og andre lag, først være innbyrdes oppgjør og målforskjellen i de 
innbyrdes oppgjør som er avgjørende for rekkefølgen fremfor målforskjell. 
 
Punkt 9. Avgjørelse ved likhet 
Hvis to eller flere klubber skulle stå likt etter reglene i punkt 8 ovenfor, avgjør administrerende 
myndighet om lagene skal rangeres likt, om det skal spilles omkamp(er) eller om det skal foretas 
loddtrekning. 
Det skal arrangeres omkamp(er) dersom det er nødvendig å rangere lagene for opprykk/nedrykk. 
 
PKT. 6, 7, 8 OG 9 ENSTEMMIG VEDTATT 
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8.2.3 Forslag fra Oslo og Akershus Bandyregion: 
 
Forslaget gjelder kampreglementet § 17, Aldersbestemmelser. 
 
Forslag til ny § 17, f.o.m. sesongen 2008/2009: 
 
Benevnelsen i aldersinndelingen ble endret fra alder til årsklasse, som i forslag 8.2.4. 
 
§ 17. Aldersbestemmelser. 
Senior: født 1988 eller tidligere 
Veteraner: født 1976 eller tidligere 
Junior *: født 1989, 90, 91 eller 92 
Gutt/jente: født 1993 eller 1994 
Smågutt/jente: født 1995 eller 1996 
Lillegutt/jente: født 1997 eller 1998 
Minigutt/jente: født 1999 eller 2000 
Microgutt/jente: født 2001 eller senere 
 
ALDERSINNDELINGEN VEDTATT MED 42 STEMMER FOR. 
FORSLAG OM Å FJERNE 4. ÅRET I JUNIORKLASSEN F.O.M. 2009/2010 BLE 
TRUKKET. 
 
Alle spillere kan delta i en aldersklasse høyere enn alderen tilsier, bortsett fra 2. års gutt/jente 
som også kan delta i seniorklassen. Kun de som overholder aldersbestemmelsen kan delta i 
veteranklassen. Administrerende myndighet kan etter skriftlig søknad dispensere fra 
aldersbestemmelsene. 
 
* For junior kvinner kan også maksimum to (2) overårige spillere delta, som ikke har spilt kamper i 
forbundsserier (eliteserie/1.div.) inneværende sesong. 
Dette gjelder ikke NM. 
 
SENIORSPILL FOR 15-ÅRINGER VEDTATT MED 44 STEMMER FOR 
 
 
8.2.4 Forslag fra Tunet IBK: 
 
Forslag til ny § 17, f.o.m. sesongen 2008/2009: 
 
FORSLAGET BLE TRUKKET 
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8.2.5 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 
Forslaget inneholder tre hovedmomenter: 
• Definering av hvilke lag som er kvalifisert for den nye Euro Floorball Cup. 
• Definering av begrepet Forbundsserier. 
• Innføring av en ny Landsserie for menn, og hvordan denne skal opprettes. 
 
Regeltekst rundt EFC må defineres uavhengig av vedtak om ny Landsserie for menn. 
 
Seksjonsstyret ønsker også å definere begrepet Forbundsserier i § 19 uavhengig av vedtak om ny 
Landsserie. Flere steder i kampreglementet er begrepet Forbundsserier nevnt, uten at det kommer 
klart fram hva dette er. Med å innføre begrepet Forbundsserie unngår man også oppramsing de 
steder det er særbestemmelser for Eliteseriene og 1.divisjon. 
 
§ 19. Forbundsseriene (Eliteserie og 1. divisjon): 
Norges Bandyforbund eller den seksjonsstyret bemyndiger, administrerer forbundsseriene. 
Vinneren av eliteserien for kvinner og for menn er kvalifisert til Euro Floorball Cup. 
Dersom Norge i en klasse tildeles ytterligere en plass, vil laget som endte som nummer 2 i 
Eliteserien få denne plassen. 
 
ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
Eliteserie menn: 
Eliteserien for menn skal bestå av 8 lag som spiller firedobbel serie. Lag nummer 8 rykker 
direkte ned til Landsserien etter ferdigspilt serie. 
 
Landsserie menn: 
Landsserien for menn skal bestå av 8 lag som spiller firedobbel serie. 
Lag nr.1 rykker direkte opp i Eliteserien for menn. 
Lag nr.7 og nr.8 rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den 1.divisjons- 
avdeling de hører hjemme. 
 
Kvalifisering til Landsserien for menn: 
Vinnerne av hver 1.divisjonsavdeling spiller om de to ledige plassene i Landsserien. Kun lag 
som ble nr. 2 i sin avdeling kan få avdelingsvinnerens plass. 
Kvalifiseringen spilles over en helg: 
Hvis det deltar 6 lag i kvalifiseringen spilles det med to puljer av tre lag på en slik måte av 
man sikrer at de to beste lagene kvalifiserer seg. Puljene trekkes fritt. 
Hvis det deltar 5 lag eller færre, spilles det enkel serie hvor de to beste lagene kvalifiserer seg. 
 
1. divisjon menn: 
1. divisjon skal bestå av minimum 8 lag. 
Administrerende myndighet avgjør hvordan serien gjennomføres i praksis. Administrerende 
myndighet bestemmer hvor mange lag det skal være med i 1. divisjon, men kravene over må være 
oppfylt for at lag fra divisjonen skal ha mulighet til å rykke opp i Landsserien. 
 
Kvalifisering til 1. divisjon menn: 
I serier med 10 lag eller flere, rykker de to sist plasserte lagene ned etter ferdigspilt serie, og 
plasseres i den avdelingen lagene hører hjemme. 
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Det skal være to ledige plasser for kvalifisering. Hvis det på grunn av at lag rykker ned fra 
Landsserien ikke er to (2) ledige plasser i 1. divisjon rykker også tredje siste, fjerde siste, osv. 
direkte ned. I serier med 9 lag eller færre, rykker sist plasserte lag direkte ned etter ferdigspilt 
serie, og plasseres i den avdelingen laget hører hjemme. Nest siste lag deltar i kvalifisering. 
Det skal være to ledige plasser for kvalifisering. Hvis det på grunn av at lag rykker ned fra 
Landsserien ikke er to (2) ledige plasser i 1. divisjon rykker også nest siste lag direkte ned, og 
tredje siste spiller kvalifisering, osv. 
 
Kvalifisering til 1. divisjon spilles mellom de høyest rangerte 1. lag i underliggende 2. 
divisjonsavdelinger om antall ledige plasser. Kun nest høyest rangerte 1. lag kan alternativt få 
kvalifiseringsplassen. 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. 
Administrerende myndighet avgjør hvordan kvalifiseringen spilles. 
 
1.divisjon øst menn: 
1.divisjon øst for menn skal bestå av 12 lag som spiller dobbel serie. 
 
Kvalifisering til 1. divisjon øst menn: 
Oslo og Akershus bandyregion tildeles to plasser i kvalifiseringen. De resterende kretsene tildeles 
en plass. Reglene for kvalifisering til 1.divisjon skal ellers følges som beskrevet over. 
 
Opprettelsen av Landsserien: 
Det opprettes en ny landsomfattende divisjon for menn, Landsserien, som plasseres mellom 
dagens Eliteserie og 1.divisjoner fra og med sesongen 2008/2009. Serien administreres av 
Norges Bandyforbund. 
 
Serien opprettes av de fire lagene som ender på plassene 9-12 i Eliteserien 2007/2008, og fire 
avdelingsvinnere fra 1.divisjonene 2007/2008, som om nødvendig spiller en kvalifisering. 
Hvis Landsserien fortsatt inneholder for få lag, fylles disse plassene opp av lagene på 2.plass i 
1.divisjonene, som om nødvendig spiller en kvalifisering. Osv. 
 
 

FORSLAGET FALT MED 3 STEMMER FOR 
 
 
8.2.5 Benkeforslag fra Nornen IL: 
 

Eliteserie menn:Eliteserien for menn skal bestå av 12 lag som spiller dobbel serie. Lag nummer 11 og 
12 rykker direkte ned til 1. divisjon etter ferdigspilt serie. 

1. divisjon menn, Landsomfattende:1. divisjon for menn skal bestå av 10 lag som spiller dobbel serie. 
Lag nummer 1 og 2 rykker opp til Eliteserien, og lag 9 og 10 rykker direkte ned til 2. divisjon etter 
ferdigspilt serie. 

Opprettelsen av 1. divisjon:Det opprettes en ny, landsomfattende 1. divisjon for menn, som plasseres 
mellom dagens Eliteserie og 1. divisjon fra og med sesongen 2008/2009. serien administreres av NBF. 
Dagens 1. divisjons blir omdøpt til 2. divisjon.   
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Kvalifiseringen til 1. divisjon 08/09 foregår på denne måten; 

•       To lag rykker ned fra Eliteserien 07/08 til 1. divisjon  

•       Lagene som ender på 3, 4. og 5. plass i ESK 07/08 går til 1. divisjon  

•       Lagene som ender på 2. plass i sin 1. divisjon sesongen 07/08 går til 1. divisjon  

Totalt 10 lag altså, i en serie som spilles som dobbel serie. I motsetning til Seksjonsstyret ser vi 
altså ikke verdien av en firedobbel serie. Ved en firedobbel serie vil man høyst trolig ende opp med 
en situasjon hvor lagene spiller to kamper mot samme lag på en helg; Hvem ønsker å se ”samme 
kampen” to dager på rad?   

Fra og med sesongen 08/09 får vi denne kvalifiseringen til 1. divisjon; (altså etter endt sesong) 

Fra og med sesongen 08/09 vil de to beste lagene, 1. og 2, rykke opp til Eliteserien, og bli erstattet av 
Eliteseriens to dårligste, 11. og 12. plass.  

Lag nummer 9 og 10 i 1. divisjon vil rykke ned til sin geografisk tilhørende 2. divisjon, som vi i dag 
kjenner som ”Østlandsserien”, ”Vestlandsserien” osv.  

Opprykk til 1. divisjon vil foregå som Eliteseriekvalifiseringen gjør i dag; De fem 2. divisjonsvinnerne 
spiller en kvalifisering over en helg, hvor de to beste går opp.  

Hvis 1. divisjon etter dette inneholder for få lag, fylles serien opp av lagene på 2. plass i 2. divisjonene, 
som om nødvendig spiller en kvalifisering, osv.  

 
 
FORSLAGET FALT MED 12 STEMMER FOR 
 
 
8.2.6 Forslag fra Seksjonsstyret:
 
• Valg av motstander istedenfor trekning i NM-sluttspillet for kvinner og menn. (Fra 07/08) 
 
Valg av motstander i NM-sluttspillet kan vedtas uavhengig av vedtak om en ny Landsserie. 
 
§ 21. NM-sluttspill 
Vinneren av NM-sluttspillet for kvinner og for menn tildeles kongepokal. 
Det skal opprettes en reisefordeling mellom lagene i NM-sluttspillet for kvinner og for menn. 
 
NM-sluttspill menn 
Åtte (8) lag skal delta i NM-sluttspillet. Det skal spilles kvartfinaler, semifinaler og finale. 
Kvartfinaler og semifinaler spilles best av 3 kamper. Finalen spilles som én kamp. 
 
De åtte (8) beste lagene i Eliteserien er kvalifisert til kvartfinaler. 
 
De fire best plasserte lagene i seriespillet velger kvartfinalemotstander blant de fire svakest 
plasserte lagene. 
Det best plasserte laget velger motstander først. Etter dette velger de resterende lagene 
motstandere i den rekkefølge de endte i seriespillet.  
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For semifinalene velger det best plasserte laget i seriespillet motstander først blant de to 
svakest plasserte lagene. 
 
Det best plasserte lag fra seriespillet har fordel av hjemmekamp ved 1. kamp evt. 3. kamp i 
kvartfinaler og semifinaler. 
Det kan innvilges dispensasjon i forhold til avviklingsrekkefølge, dersom begge involverte klubber 
er enige. 
 
NM-sluttspill kvinner 
Fire (4) lag skal delta i NM-sluttspillet. 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.  
Det best plasserte laget i seriespillet velger semifinalemotstander først blant de to svakest 
plasserte lagene. 
 
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. 
Det kan innvilges dispensasjon i forhold til avviklingsrekkefølge, dersom begge involverte klubber 
er enige. 
 
FORSLAGET FALT 
 
 
8.2.7 Forslag fra Tunet IBK: 
 
Forslaget gjelder kampreglementet § 21, NM-sluttspill. 
 
Forslag til ny § 21: 
 
§ 21. NM-sluttspill 
Vinneren av NM-sluttspillet for kvinner og for menn tildeles kongepokal. 
Det skal opprettes en reisefordeling mellom lagene i NM-sluttspillet for kvinner og for menn. 
 
NM-sluttspill menn 
Det skal spilles kvartfinaler, semifinaler og finale. Kvartfinaler og semifinaler spilles best av 5 
kamper. Finalen spilles som én kamp. 
De 8 beste lagene i eliteserien er kvalifisert. Kvartfinalene settes opp slik at nr. 1 velger sin 
motstander blant lagene plassert på plassene 5 -8. Lag 2 velger sin motstander blant lagene på 
plassene 5 – 8 etter at lag 1 har valgt. Lag 3 og lag 4 velger etter tur. For semifinalene velger det 
best plasserte laget i seriespillet motstander først blant de to svakest plasserte lagene. 
Plassering i serien avgjør hvilket lag som får tre hjemmekamper. Det best plasserte lag fra 
seriespillet har fordel av hjemmekamp ved 2. kamp, 3. kamp og evt. 5. kamp i kvartfinaler og 
semifinaler. 
Det kan innvilges dispensasjon i forhold til avviklingsrekkefølge, dersom begge involverte klubber 
er enige. 
 
NM-sluttspill kvinner 
Det skal spilles semifinaler og finale. Semifinaler spilles best av 5 kamper. Finalen spilles som én 
kamp. De fire beste lagene i eliteserien er kvalifisert. Det best plasserte laget i seriespillet velger 
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motstander først blant de to svakest plasserte lagene. Plassering i serien avgjør hvilket lag som får 
tre hjemmekamper. Det best plasserte lag fra seriespillet har fordel av hjemmekamp ved 2. kamp, 3. 
kamp og eventuelt 5. kamp i semifinalene. 
Det kan innvilges dispensasjon i forhold til avviklingsrekkefølge, dersom begge involverte klubber 
er enige. 
 
VEDTATT MED 35 STEMMER FOR 
 
 
8.2.8 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 
§ 26. Alminnelige bestemmelser. 
 

Punkt 1. Påmelding til seriespill. 
Et lag er automatisk påmeldt for spill i en divisjon ut fra plassering i foregående sesong. Avgifter 
for deltakelse i seriespillet skal innbetales innen administrerende myndighets fastsatte frister. 
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer.  
 
Punkt 2. Lag som trekker seg fra seriespill. 
Et lag kan innen en uke etter det er fastslått hvilken divisjon det er kvalifisert for, skriftlig søke 
administrerende myndighet om å få delta i en lavere divisjon. 
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer. 
 
Hvis et lag trekker seg etter fristen bestemt av administrerende myndighet, sanksjoneres det etter 
Sanksjons- og protestreglementet, og Straffereaksjoner for brudd på kampreglementet. Dersom 
laget har spilt kamper, skal alle lagets kamper annulleres og strykes fra tabellen. 
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer. 
 
Hvis et lag unnlater å innbetale fastsatte avgifter innen fristen bestemt av administrerende 
myndighet, sanksjoneres det etter Sanksjons- og protestreglementet. 
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer. 
 
Punkt 3. Påmelding til kvalifisering til seriespill. 
Et lag er automatisk påmeldt til kvalifiseringsspill til en divisjon ut fra plassering i seriespillet. 
Avgifter for deltakelse i kvalifiseringsspillet skal innbetales innen administrerende myndighets 
fastsatte frister. 
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer. 
 
Punkt 4. Lag som trekker seg fra kvalifisering til seriespill. 
Et lag kan, innen tre dager etter sin series serieslutt, skriftlig meddele administrerende myndighet at 
laget trekker seg fra kvalifiseringsspillet. 
Dersom kvalifiseringsspillet som laget trekker seg fra var for opprykk, vil laget den påfølgende 
sesongen være kvalifisert for den samme divisjon det spilte i før kvalifiseringen.  
Dersom kvalifiseringsspillet var for å unngå nedrykk, flyttes laget ned til divisjonen under den 
divisjonen de spilte i før kvalifiseringen. 
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer. 
Hvis et lag trekker seg etter den fastsatte fristen eller ikke møter til kvalifiseringskamp(er) de er 
kvalifisert for, sanksjoneres det etter Sanksjons- og protestreglementet, og Straffereaksjoner for 
brudd på kampreglementet. 
Dersom laget har spilt kamper i kvalifiseringsspillet, skal alle lagets kamper annulleres. 
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For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer. 
 
Hvis et lag unnlater å innbetale fastsatte avgifter innen fristen bestemt av administrerende 
myndighet, sanksjoneres det etter Sanksjons- og protestreglementet. 
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer. 
 
SANKSJONER FOR BRUDD PÅ KAMPREGLEMENTET 
 
9. Lag som trekker seg fra seriespill: 
( jf. kampreglementets § 26 punkt 2)  
Lag som trekker seg fra seriespill etter fristen fastsatt av administrerende myndighet, bøtelegges 
med kr. 1.000, og må betale serieavgiften for den serien de er kvalifisert for. Laget må påfølgende 
sesong begynne i laveste divisjon. 
 
10. Lag som trekker seg fra kvalifisering til seriespill: 
( jf. kampreglementets § 26 punkt 4)  
Lag som trekker seg fra kvalifisering til seriespill etter fristen fastsatt av administrerende myndighet, 
eller ikke møter til kvalifiseringskamp(er) de er kvalifisert for, bøtelegges med kr. 1.000. 
Hvis kvalifiseringsspillet var for opprykk, vil laget den påfølgende sesongen flyttes ned en divisjon 
under den divisjonen de spilte i før kvalifiseringen. 
Dersom kvalifiseringsspillet var for å unngå nedrykk, flyttes laget ned to divisjoner under den 
divisjonen de spilte i før kvalifiseringen. 
 
ENSTEMMIG VEDTATT 
 
8.2.9 Forslag fra Tunet IBK: 
 
Forslaget gjelder kampreglementet § 28, Overganger. 
 
Tunet IBK foreslår at dagens ordning med sperrefrist for kontakt av spiller fjernes, dvs. de to siste 
setningene i punktet Kontakt med spillere fra andre klubber tas ut. Intensjonene med bestemmelsen 
var god, men ordningen har ikke fungert tilfredsstillende. Spillere blir kontaktet av andre klubber, 
nå i mer uformelle sammenheng om forespørsel om klubbskifte osv.. 
 
FORSLAGET FALT 
 
8.2.10 Forslag fra Sveiva innebandy: 
 
§ 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. 
 
Følgende legges til: Klubber kan ikke inngå kontrakter med spillere i andre klubber i perioden 15. 
januar til 1. mai. 
 
Alternativt forslag: Klubber kan ikke ta kontakt med spillere i andre klubber som fortsatt spiller 
serie eller sluttspill og kan heller ikke inngå kontrakter med spillere i andre klubber i perioden 15. 
januar til 1. mai. 
 
VEDTATT MED 34 STEMMER 
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8.3 Andre forslag (Simpelt flertall for å bli vedtatt) 
 

8.3.1 Benkeforslag fra Oslo og Akershus Bandyregion: 
 
Premieringen skal være lik i alle NM-sluttspill. 
 
FORSLAGET FALT MED 3 STEMMER FOR 
 
 
8.3.1 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 
Det skal deles ut merker, diplomer og pokaler etter følgende kriterier: 
 
1) Medaljer 
a) Norgesmesterskapsmedaljer i alle NM-klasser. 
Spillerne på det seirende laget får NBFs gullmedalje. Spillerne på lag nr. 2 får NBFs sølv-
medalje. Disse medaljene deles ut til inntil 23 spillere og 5 ledere. 
 
b) Medaljer for seriemesterskap i Forbundsseriene. 
Inntil 23 spillere og 5 ledere på lag nr.1, 2 og 3 tildeles henholdsvis gull-, sølv- og 
bronsemedaljer. 
 
c) Medaljer i NM for videregående skoler. 
Inntil 23 spillere og 5 ledere på lag nr.1, 2 og 3 tildeles henholdsvis gull-, sølv- og 
bronsemedaljer. 
 
 
1a) Norgesmesterskapsmedaljer i alle NM-klasser 
Spillerne på det seirende laget får NBFs gullmedalje. Spillerne på lag nr. 2 får NBFs sølvmedalje. 
Disse medaljene deles ut til inntil 23 spillere og 5 ledere. 
 
b) Medaljer for seriemesterskap, senior elite og 1. divisjon 
Inntil 23 spillere og 5 ledere på lag nr.1, 2 og 3 tildeles henholdsvis gull-, sølv- og bronsemedaljer. 
 
5) Mesterskapet for videregående skoler 
Gullmedaljer tildeles spillere på det seirende lag i forbundets skolekamper i et antall av inntil 18. 
Skolelagene nr. 2 og 3 tildeles henholdsvis sølvmedaljer og bronsemedaljer i samme antall som 
over. 
 
 
7) Pokaler 
a) Vinneren av Norgesmesterskapet for senior tildeles H.M. Kongens pokal. 
 
b) Vinneren av Norgesmesterskapet for senior og lag nr. 2 tildeles pokal.  
 
b) Vinneren og lag nr. 2 i Norgesmesterskapet for aldersbestemte klasser tildeles pokal. 
 
c) De tre beste lagene i alle Forbundsserier tildeles pokal. 
 
d) De tre beste lagene i NM for videregående skoler tildeles pokal. 
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8) Pokaler 
a) Vinneren av NM-sluttspillet for menn og for kvinner er Norgesmester, og tildeles NBFs pokal og 
H.M. Kongens Pokal. Nr. 2 tildeles pokal.  
 
b) Vinneren av Eliteserien for menn og for kvinner (seriemesteren) tildeles NBFs pokal. 
 
c) Klubbene som kommer på 2. og 3.plass tildeles pokal. 
 
d) Vinneren av 1.divisjon østland menn tildeles NBFs pokal. 
 
e) Klubbene som kommer på 2. og 3.plass tildeles pokal. 
 
f) De klubber som seirer i Norgesmesterskapet for aldersbestemte klasser tildeles NBFs pokal. 
 
g) Klubbene som kommer på 2. plass tildeles pokal. 
 
h) Vinneren av Mesterskap videregående skoler tildeles pokal. 
 
ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
8.3.2 Forslag fra Fagerstrand IF: 
Vår idretts eliteserielag både for kvinner og menn er vår idretts fremste lag og ambassadører for vår 
idrett. 
Vi foreslår da at samtlige Innebandyklubber /innebandygrupper bistår ”toppen” slik at de ikke 
drepes økonomisk. Og da i form av at Reisekassekostnadene for klubbene i begge Eliteserier 
fordeles på samtlige klubber/grupper. 
Alle klubber og vår idrett er avhengige av ”toppen” både når det gjelder rekruttering g motivering 
av spillere, trenere og ledere. 
Vi kan alle på denne måten også bidra til at våre beste spillere vil kunne konsentrere seg mer om 
idretten enn å måtte jobbe dugnader for å skaffe økonomi til å dekke seriespillkostnadene. 
Hvis vi får flere lag som kvalifiserer seg for spill i Eliteseriene som trekker seg på grunn av 
økonomi er veldig negativ reklame for vår idrett. Og vil da måtte slite med å bli ”tatt på alvor” som 
den seriøse idrett innebandy er bl.a. av media. 
Kostnaden pr innebandyklubb/-gruppe blir minimal, mens Eliteserieklubbene kan konsentrere seg 
om fremdeles å være gode ambassadører for vår idrett. 
 
FORSLAGET FALT 
 
8.3.3 Forslag fra Fagerstrand IF: 
NM-puljespill aldersbestemte lag legges sesongen 07/08 på Østlandet. Samtlige lag som er med er 
med på å dekke reisekostnadene + rimelige overnattingskostnader for tilreisende lag. 
Dette betyr at samtlige lag som kvalifiserer seg på denne måten vil få redusert reise-/oppholds-
utgifter. Som også vil medføre at vi ikke får lag som trekker seg fra puljespill grunnet økonomi. 
NM-puljespillene vil da også bli lagt i den delen av Innebandy-Norge hvor det er flest klubber og 
utøvere, som vil medføre god publikumstilstrømning. 
 
FORSLAGET BLE TRUKKET 
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8.3.4 Forslag fra Fagerstrand IF: 
NM-finalene for 2007/2008 tildeles Fjerdingby IBK.  
Begrunnelse er at de i NM-finalene 06/07 viste at de arrangert noe av det beste vi har opplevd når 
det gjelder NM-finaler. 
Samtidig vil arbeidsdokumentene til Fjerdingby i forbindelse med dette arrangementet kunne 
overleveres NBF som en arbeidsmal for kommende arrangører. 
 
FORSLAGET OVERSENDES SEKSJONSSTYRET TIL VIDERE BEHANDLING 
 
 
8.3.5 Forslag fra Fagerstrand IF: 
Vi vet at Norge er tildelt å være arrangør VM for U19-menn 2011. Her bør NBF ta kontakt med 
Regioner/kretser allerede i 2007 for å tildele ansvaret for gjennomføringen av VM. Arrangør vil da 
ha god tid til planlegging, reservasjon av overnattingsmuligheter for samtlige VM-lag, salg, 
markedsføring av VM, m.m. som vil medføre at VM vil kunne bli et veldig bra arrangement. 
 
FORSLAGET OVERSENDES SEKSJONSSTYRET TIL VIDERE BEHANDLING 
 
 
8.3.6 Forslag fra Fjerdingby IBK: 
Årsmøtet forplikter administrasjonen og seksjonsstyret til å sørge for at fremtidige NM-finaler for 
seniorer blir formidlet på riksdekkende fjernsyn. Hvordan og hvilke avtaler må ligge i mandatet til 
administrasjonen og seksjonsstyret. Dette bør likeledes skje i samarbeid med teknisk arrangør, og 
dette bør legges inn som forpliktelse og rettighet i en arrangørmal for slike mesterskap. 
 
8.3.7 Forslag fra Sveiva innebandy: 
 
Forslag om TV-sendte NM-finaler 
Sveiva Innebandy foreslår at NM-finalene for menn og kvinner skal TV-sendes. Enten ved at 
Norges Bandyforbund innen 1. november hvert år inngår avtale med et TV-selskap eller ved at TV-
rettighetene (inkludert sponsorinntekter) gis bort/selges til høystbydende innen 1. desember. 
Dersom ingen ønsker å betale for rettighetene, skal den best kvalifiserte som ønsker å ta på seg 
jobben med å få NM-finalene på TV, få rettighetene gratis (inkludert sponsorinntekter). 
 
8.3.8 Forslag fra Fjerdingby IBK: 
Årsmøtet forplikter administrasjonen og seksjonsstyret til å lage en standard arrangørmal ved 
utlysning av arrangement. I denne bør det ligge klare retningslinjer som vedrører forpliktelser og 
rettigheter for teknisk arrangør. Videre fordeling av ansvarsområder, kostnadsfordeling og 
inntektsfordeling mellom NBF og teknisk arrangør. 
 
FORSLAG 8.3.6, 8.3.7 OG 8.3.8 BLE VEDTATT OVERSENDT TIL SEKSJONSSTYRET 
FOR BEHANDLING 
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8.3.9 Forslag fra Fjerdingby IBK: 
 
Dersom disse forslagene kun kan vedtas på forbundsting ønsker vi årsmøtevedtak på at disse 
videresendes til forbundstinget: 
 
NBFs lov: 
 
§ 9 – 3.2 
 
( kontakt med spillere fra andre klubber ) 
Dersom en klubb ønsker å tilegne seg spiller(e) fra andre klubber, skal klubben meddele 
moderklubben dette i rekommandert brev før samtaler innledes med spiller(e). 
 
Teksten foreslås endres til: 
” Dersom en klubb ønsker å tilegne seg spiller(e) fra andre klubber, skal klubben meddele 
moderklubben dette i rekommandert brev, alternativt pr E-post, før samtaler innledes med spiller(e). 
E-post må bekreftes mottatt før samtaler kan innledes.” 
 
§ 9 – 3.3 
 
( forespørsel fra den nye klubben til den gamle ) 
 
Teksten endres til: 
 
”Hvis en som søker medlemskap, er eller tidligere har vært medlem av annen klubb innen NBF, 
skal den nye klubb i rekommandert brev, alternativt pr. E-post, spørre den andre eller tidligere 
klubb om søkeren har gjort opp sine forpliktelser (Betalt kontingent og eventuelle mulkter, samt 
levert utstyr m.m. – ref. kontrakt klubb/spiller). Rekommandert brev, alternativt pr. E-post, må være 
sendt moderklubben før samtaler i noen form innledes med spilleren og E-post må bekreftes mottatt 
før samtaler kan innledes.” 
Forbundets overgangskjema skal benyttes.  
§ 9 – 3.4 
 ( svar på forespørsel fra den gamle klubben ) 
Teksten endres til: 
 
”Svar på forespørsel fra den gamle klubben skal også sendes rekommandert , alternativt pr. E-post, 
innen 14 dager. Hvis svar ikke blir sendt på foreskrevet måte og innen den gitte frist, regnes 
opptakingskravene å være i orden.” 
 
VEDTATT OVERSENDT TIL FORBUNDSTINGET 
 
 
8.3.10 Forslag fra Oslo og Akershus Bandyregion: 
 
Oslo og Akershus Bandyregion har følgende forslag til endringer i forbindelse med NM for 
kretslag: 
 
1. F.o.m. sesongen 2008/09, legges turneringen til en helg i slutten av januar/ begynnelsen av 

februar. Dette med bakgrunn i de nye terminlistene fra det internasjonale forbundet. NM bør 
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ikke legges senere, for å unngå konflikt med NM-sluttspill etc. Helgen bør fredes i forhold til 
konkurrerende aktivitet. 

 
ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
2. Juniorklassen for herrer er kun åpen for 1. og 2. års juniorer. Dette fordi: 

• Kontinuitet i kretslagsarbeidet, naturlig overgang fra guttekretslaget. 
• Kretslagene samkjøres i forhold til U 19. 
• De to eldste årgangene er ofte ikke så motivert lenger. Mange av spillerne er allerede 

etablert på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. 
 
FALT MED 6 STEMMER FOR 
 
 
3. Det innføres to nye klasser i turneringen for småjenter og smågutter. 

• Disse aldersgruppene er særdeles motivert for å kunne prøve seg på et nivå utover eget 
klubblag.  

• Innebandy må også på dette området konkurrere med andre idretter om talentene. Andre 
idretter igangsetter talentutvikling langt tidligere enn det vi gjør i dag. 

 
FALT MED 9 STEMMER FOR 
 
 
8.3.13 Dommerhonorar fra og med sesongen 2007/2008: 
 
Eliteserien for kvinner:  kr.750,- pr. dommer. 
Eliteserien for menn: kr.900,- pr. dommer. 
1.div øst for menn:  kr.650,- pr. dommer. 
 
ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
Sak 9:  Valg 
 
Seksjonsstyret 2007/2008: 
 
Følgende seksjonsstyre ble valgt: 
 
Leder:    Jon Erik Eriksen, Fredrikstad   IKKE PÅ VALG 
Nestleder:   Jan Hagen, Tunet    VALGT 2 ÅR 
1. Styremedlem:  Kathinka Grøm, Bygdø/Monolitten VALGT 2 ÅR   
2. Styremedlem:  Jarle Heitmann, Tromsø   IKKE PÅ VALG 
3. Styremedlem:  Mette Johansen, Greåker   IKKE PÅ VALG 
1. Varamedlem:  Morten Riise, Sarpsborg   VALGT 2 ÅR 
2. Varamedlem:  Thomas Thorkildsen, Øreåsen  IKKE PÅ VALG 
3. Varamedlem:  Gisle Johnson, Horten   IKKE PÅ VALG  
 
ALLE KANDIDATER BLE ENSTEMMIG VALGT VED AKKLAMASJON. 
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Valgkomitéen 2007/2008: 
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. 
 
 
 
Sak 10: Avgifter til sesongen 2007/2008 
 

Eliteserien menn (12 lag) Kr.  Eliteserien kvinner (10 lag) Kr.
Påmeldingsavgift 22.000,-  Påmeldingsavgift 22.000,-
Reisekasse serie (fordelingskasse) 15.000,-  Reisekasse serie (fordelingskasse) 15.000,-
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: 63.000,- SUM: 63.000,-
 

Økningen på kr. 3000,- pr lag i påmeldingsavgiften øremerkes eliteserieforeningen til delvis 
dekning av en stilling som daglig leder av foreningen sesongen 07/08. Foreningen søker 
Forbundsstyret om dette beløpet. 
 
1.div ØST menn (12 lag) Kr.
Påmeldingsavgift 17.000,-
Reisekasse dommer 8.000,-
Sensoravgift (dommerobservasjoner) 2.500,-
Kval -avgift 2.500,-

SUM: 30.000,-

 
 
VEDTATT 
 
Reisefordeling Eliteseriene: 
Alle klubber i elite kvinner og menn innbetaler kr 15.000,- i reisefordeling for sesongen 2007/08. 
Beløpet er til for å jevne ut de store utgiftene lagene fra Stavanger, Trondheim, Harstad og Tromsø 
har for å møte Østlandslagene. Fordelingen er fordelt i sin helhet til lagene utenfor Østlandet. 
Ved neste årsmøte bør eliteserieforeningen ha forslag om hvordan dette skal løses og evt. 
beregnes/fordeles. 
 
Utbetaling av reisefordeling: 330.000,- 
 
Tromsø 30,4 % 100.000
Harstad 33,3 % 110.000
Nidaros 12,1 % 40.000
Freidig 12,1 % 40.000
Kverneland 12,1 % 40.000
 
FORSLAGET FALT 
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8.3.11 Forslag fra Harstad IBK: 
 
Forslag til reisefordeling i Eliteseriene. (Alt. 1) 
 
Totalt innbetalt for herrer. Kr. 144000,- (pr. 1/5-07) 
Vekting: (Til sammen 12 deler) 
 
Kverneland: 4,5 deler 
Harstad: 7,5 deler 
Andre:  0   deler 
 
Begrunnelse: 
Reiseutgiftene til Harstad IBK blir kommende sesong ca. kr. 182000,- mer enn Østlandslagene og 
ca. 85000,- mer enn Kverneland. 
Eksempelvis koster flyreisene til Harstad alene ca.kr. 185000,-(idrettspris). I tillegg kommer 
overnatting og transport. ( til sammen ca. kr. 249000,-) 
 
Flyreise til f.eks Tunet blir på ca kr. 33000,- t/r Harstad og ca. kr. 15000 t/r Stavanger, til sammen 
ca. kr. 48000,-. Transport og overnatting kommer i tillegg. Til sammen utgjør dette ca.kr. 67000,- 
Så kommer utgifter som ombefatter kampene på Østlandet i tillegg. 
 
Utbetaling blir da: 
Kverneland 4,5 deler = kr. 54000,- 
Harstad 7,5 deler = kr. 90000,- 
Andre | 0    deler 
 
Samme begrunnelse og prinsipp mener vi skal gjelde for eliteserien damer. 
Totalt innbetalt: Kr. 120000,- 
Vekting: (Til sammen 10 deler) 
Nidaros 2,5 deler = kr. 30000,- 
Freidig  2,5 deler = kr. 30000,- 
Tromsø 5,0 deler = kr. 60000,- 
Andre  0    deler 
 
FORSLAGET FALT MED 12 STEMMER FOR 
 
 
8.3.12 Forslag fra Harstad IBK: 
 
Forslag til reisefordeling i Eliteseriene. (Alt. 2) 
 
Totalt innbetalt for herrer: Kr. 144000,- (Pr. 1/5-07). 
Vekting: (Til sammen 12 deler) 
Harstad 6,5 deler 
Kverneland 3,5 deler 
De andre 10 2,0 deler 
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Begrunnelse: 
Reiseutgiftene til Harstad blir kommende sesong ca. 182000,- mer enn østlandslagene og ca. 
85000,- mer enn Kverneland. 
Eksempelvis koster flyreisene til Harstad IBK alene ca kr. 185000,-. I tillegg kommer transport og 
overnatting. ( Til sammen ca. kr. 249000,- ). 
 
Flyreise for for eksempel Tunet blir på ca 33000,- t/r Harstad og ca 15000,- t/r Stavanger, til 
sammen ca. kr. 48000,-. Transport og overnatting kommer i tillegg. Til sammen utgjør dette ca. kr. 
67000,- 
Så kommer de utgiftene i tillegg som ombefatter kampene på Østlandet. 
 
Vi mener at en vekting som nevnt over, blir mer rettferdig for lagene i eliteserien.  
 
Utbetaling blir da: 
Harstad  6,5 deler = kr. 78000,- 
Kverneland 3,5 deler = kr. 42000,- 
De andre 2,0 deler  = kr. 24000,- (10 lag x 2400,- hver) 
 
Samme prinsipp og begrunnelse for eliteserien damer. 
Totalt innbetalt: Kr. 120000,-: 10 deler. 
 
Utbetalt: 
Tromsø 4 deler = kr. 48000,- 
Nidaros 2 deler = kr. 24000,- 
Freidig  2 deler = kr. 24000,- 
De andre 2 deler = kr. 24000,- (7 lag x 3428,- hver) 
 
ENSTEMMIG VEDTATT. BELØPENE MÅ JUSTERES UT I FRA HVA SOM BLE 
VEDTATT UNDER PKT. 10 AVGIFTER. 
 
 
Benkeforslag fra Fjerdingby IBK: 
Påmeldingsavgiften for alle klubber i obligatorisk seriespill økes med kr. 500,- øremerket TV-
sendte NM-finaler (senior). Dersom ikke TV-sending blir en realitet den angjeldende sesong, settes 
det av 40 % til arrangementet. Resterende beløp overføres til neste sesong.  
 
ENSTEMMIG VEDTATT 
 
Avgifter for sesongen 2007-2008 er: 
Lisens aktive over 17 år kr.  550,- 
Lisens aktive under 17 år kr.  400,- 
Lisens dommere, trenere, ledere kr.  400,- 
Utvidet lisens over 17 år kr.  800,- 
Utvidet lisens under 17 år kr.  600,- 
Forsikringsavgift (laglisens) kr.1500,- 
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,- 

  
 TV-avgift for innebandyklubber i obligatorisk seriespill kr.  500,- 
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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 (2007/2008) 
 

 Forslag fra seksjonsstyret:  
 Udekket tilskudd på kr 54.000,- til Eliteserieforeningen dekkes av post 3 i budsjettet. 
  
 FORSLAGET FALT 
  

Benkeforslag fra Sveiva:  
54.000,- av årets budsjetterte overskudd brukes til å dekke manglende beløp etter avgiftsøkningen 
til dekning av en stilling som daglig leder i Eliteserieforeningen sesongen 07/08.   

  
 FORSLAGET VEDTATT 

 
Budsjettet for sesongen 2007/2008 ble enstemmig godkjent med de endringene som de vedtatte 
avgiftsøkningene fører til. Budsjettet blir oversendt Forbundsstyret. 
 
 
Seksjonsleder Jon Erik Eriksen takket dirigent Jan Nordli for jobben ved å overrekke blomster, og 
takket alle for oppmøtet. Møtet ble hevet kl 18.10. 
 

Protokollen er kontrollert og godkjent: 
 
 

Oslo,        /        , 2007   Oslo,         /       , 2007
 
 
 
        
Erik Eriksson (sign.)      Bente Krogsrud (sign.) 

 
 
 

_________________________________________ 
Terje Larsen 

Referent 
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