
PROTOKOLL 
Innebandyseksjonens 

årsmøte 2008 
 

 
 

 
 
 

 

Ullevaal Business Class 
Lørdag 14. juni 2008 kl. 1200 

 
 



Norges Bandyforbund 
Innebandyseksjonens 17. årsmøte 

Ullevaal Business Class 
Lørdag 14. juni 2008 kl. 1200 

 
Åpning 
En representant fra Sparebank 1 Forsikring presenterte et nytt forsikringskonsept forankret i 
Flerforbundsavtalen (FFA), som kan skaffe penger til klubbene ved at de hjelper til med 
markedsføringen av forsikringstilbudet. Målet er 25.000 nye forsikringskunder i år 5. 
Seksjonsleder Jon Erik Eriksen ønsket velkommen til årsmøtet. Han ga ordet til president Ivar 
Nordberg. Han fremhevet den gode økonomiske kontrollen i forbundet og at generalsekretær 
Tomas Jonsson har vært medlem i økonomiutvalget i NIF. Han har representert oss på en 
utmerket måte og dette gir oss politisk innflytelse i NIF. 
Han nevnte også at vi rekrutterer samtidig som vi tar vare på dem vi allerede har, noe som 
nesten er unikt i dagens idrett. Videre oppfordret han klubbene til å legge til rette for aktivitet 
for alle uansett alder, kjønn eller funksjonsfriskhet. Et eget organisasjonsutvalg har i en god 
stund fungert i forbundet. De har sett på mulige nye måter å organisere oss på, og informasjon 
om deres arbeid vil bli gitt til klubbene. Det ble lovet at klubbene skal få god tid til å komme 
med innspill i debatten. 
Jon Erik Eriksen tok igjen ordet og han nevnte blant annet det nyinngåtte samarbeidet med 
Polen, etableringen av NoE (eliteserieforeningen) og han takket administrasjonen og 
presidenten med blomster. Tomas Jonsson takket forbundsstyret og seksjonsstyrene for 
innsatsen. Det ble også delt ut utmerkelse til dommere som har dømt 50 internasjonale A-
landskamper. Disse er Kim-Alexander H. Jørstad, Rune Ali Zouhar, Per Chr. Westreng. 
 

Sak 1: Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt. 
Årsmøtet lovlig innkalt. Fullmakter ble opplest og godkjent. Følgende 45 stemme-
berettigede til stede: 

 
1. Jon Erik Eriksen Seksjonsstyret 
2. Mette Johansen «  
3. Jan Hagen « 
4. Gisle Johnson « 
5. Erik Eriksson Oslo/Akershus BR 
6. Ingebjørg Skjelvik Oslo/Akershus BR 
7. Torgeir Ådland Hordaland BK 
8. Gunnar Olsen Østfold BK 
9. Ina Larsen Nord-Norge BK 
10. Einar Røstgård Buskerud BK 
11. Ingrid Maria Eidstuen Innlandet BR 
12. Odd Arntzen Bækkelaget  
13. Sverre Lund « 
14. Paolo Caroprese Akerselva 
15. Andreas Thon Aasheim Nornen IL 
16. Anders Hove HF Innebandy 
17. Viggo Gotliebsen Harstad 
18. Stig Gudmundsen «  
19. Rune Reitan Gjelleråsen  
20. Hans Kristian Martinsen Hasle-Løren 
21. Morten Isnes Sveiva 
22. Kent Martinsen « 
23. Harald Vika «  

24. Morten Lindem Tunet 
25. Bente Havre « 
26. Gitte Bjerkelund « 
27. Eirik Holstad Ski IL 
28. Knut Erik Toftner «  
29. Wenche Krastev Holmlia 
30. Monica Bakke « 
31. Odd Magne Bogsveen Bærums Verk 
32. Christian Helgerud « 
33. Thor Larsen Fjerdingby 
34. Thomas Vasholmen « 
35. Morten Køltzow OSI 
36. Bente Krogsrud Sagene 
37. Øyvind Paulsrud Sarpsborg 
38. Morten Riise « 
39. Ina Andersen « 
40. Kurt Tjelta Sola IBK 
41. Bjørn Immonen TSI 
42. Carl-Otto Evensen Fagerstrand IF 
43. Ronny Myhrhaug Lillestrøm IBK 
44. Trond Lund Målløs 
45. Per Harald Bai Stabel Arendal IBK 

 
 



Følgende til stede uten stemmerett:
 
Ivar Nordberg President NBF  
Svein-Erik Hammerstad Visepresident NBF 
Tomas Jonsson Administrasjon 
Frank Nordseth  Administrasjon 
Terje Larsen Administrasjon 

Ann-Mari Ellefsen Administrasjon 
Rune Ali Zouhar Administrasjon 
Stefan Løkse Administrasjonen 
Thor Johnsen RK 
Lars Bunæs  Administrasjonen 
 

 

Sak 2: Valg av dirigent 
Jan Hagen ble enstemmig valgt til dirigent for årsmøtet. Kommentar fra salen om at det burde 
velges dirigent som ikke sitter i seksjonsstyret. 

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 
Bente Krogsrud, Sagene IF og Odd Arntzen, Bækkelagets 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: 
Feil semifinale NM kretslag junior kvinner pkt 7.1 på side 25 og datofeil på 
landskamper pkt 7.15 på side 31. 
 
Korrekt semifinale for junior kvinner er Sør-Trøndelag – Rogaland 7-0. 
 

 Korrekte datoer på landskampene er:  
 25.04.08   Hvidovre          Danmark  - Norge         7- 9 
 26.04.08   Hvidovre          Norge    - Sveits        2- 6 
 27.04.08   Hvidovre          Finland  - Norge         9- 4 

 

Sak 7: Regnskap 
Regnskapet er ikke ferdig revidert – det vil bli et overskudd på ca 20.000,- når det er 
ferdig kunne generalsekretæren informere om. 
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. 

8.1 Spillereglementet (Simpelt flertall for å bli vedtatt) 
 
Informasjon: 
Det er tidligere vedtatt at Norge skal følge de internasjonale spillereglene for innebandy. 
Det har ikke vært gjort endringer i spillereglene inneværende sesong, og det er ingen planlagte 
endringer for sesongen 08/09. 
Det internasjonale innebandyforbundet arbeider med revidering av spillereglene, og det er forventet 
at disse vil bli gjeldende fra 1.juli 2010. 
 
Enstemmig vedtatt 
 

8.2 Kampreglementet (Kvalifisert flertall for å bli vedtatt) 
 

8.2.1 Forslag fra Oslo og Akershus Bandyregion: 
 
§ 17 Aldersbestemmelser. 
Det foreslås at alle klasser benevnes etter kjønn og alder. For sesongen 2008/09, vil dette se slik ut: 
 
Veteraner (+40):  Født 1968 eller tidligere 
Old Boys/Old Girls (+33): Født 1975 eller tidligere 
Senior:    Født 1988 eller tidligere 
G19/J19:   Født 1989-90 
G17/J17:   Født 1991-92 
G15/J15:   Født 1993 
G14/J14:   Født 1994 
G13/J13:   Født 1995 
G12/J12:   Født 1996 
G11/J11:   Født 1997 
G10/J10:   Født 1998 
G09/J09:   Født 1999 
G08/J08:   Født 2000 
 
Hvis det ikke er tilstrekkelig påmeldte lag i de respektive klasser, kan administrerende myndighet slå 
sammen klassene G19/J19 og G17/J17, G15/J15 og G14/J14, G13/J13 og G12/J12, G11/J11 og G10/J10, 
G09/J09 og G08/J08. 
 
Spillere i G08/J08 og G09/J09 kan spille i klassene G10/J10 og G11/J11. 
Spillere i G10/J10 og G11/J11 kan spille i klassene G12/J12 og G13/J13. 
Spillere i G12/J12 og G13/J13 kan spille i klassene G14/J14 og G15/J15. 
Spillere i G14/J14 og G15/J15 kan spille i klassene G17/J17 og G19/J19 
Spillere i G17/J17 og G19/J19 kan spille i seniorklassene. 
Administrerende myndighet kan dispensere fra aldersbestemmelsene. 
 
Enstemmig vedtatt med følgende tillegg fra seksjonsstyret:  
Klassen G15/J15 kan også delta i seniorklassen. 
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8.2.2 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 

§ 17. Aldersbestemmelser. (kun deler av paragrafen) 
Senior: født 1988 eller tidligere 
Veteraner: født 1976 eller tidligere 
Old Boys/Girls: født 1975 eller tidligere (+33) 
Veteraner: født 1968 eller tidligere (+40) 
 

Forslaget ble trukket 
 

 
 
8.2.3 Forslag fra Oslo og Akershus Bandyregion: 
 
§ 22. Aldersbestemte klasser (kun deler av paragrafen) 
 
Punkt 2: Norgesmesterskap for aldersbestemte klasser. 
NBFs innebandyseksjon arrangerer hvert år Norgesmesterskap for følgende aldersbestemte klasser: 
G19, G17, G15 og G13. 
J19-17, J15 og J13. 
J19 og J17 deles i to klasser, som for gutteklassene, så fort det er grunnlag for det. 
Det er ingen øvre begrensing på antall deltakerlag i NM, men laveste antall lag skal være åtte. 
 
Øvrig tekst beholdes. 
 
G19, G17, G15, J19-17 og J15  
Enstemmig vedtatt 
 
G13 og J13  
Falt 
 
Seksjonsstyret ønsker at alle NM-finaler gjennomføres med effektiv spilletid og samme helg. 
Finalene i G15/J15 spilles med 3x15 minutter effektiv tid, og alle andre klasser med 3x20 minutter 
effektiv tid. 
 
Vedtatt mot 2 stemmer 
 
 
8.2.4 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 

§ 28. Overganger (Ny tekst er understreket.) (Tekst fra dagens § 28 står i kursiv) 
 
§ 28.1   Moderklubb 
Moderklubb er den klubben spilleren er, eller sist var, medlem av. 
 
§ 28.2  Generelt 
Dersom en spiller har gjort opp sine forpliktelser overfor gammel klubb, kan spilleren gå over til ny 
klubb. 
 
Er spilleren over 17 år, hvilket betyr fylt 17 år før 1.1. inneværende sesong, skal det betales et 
overgangsgebyr til Norges Bandyforbund (Se Lov for Norges Bandyforbund). 
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Det innbetalte gebyret må knyttes til en bestemt spiller. 
 
Ved spillerovergang skal det fylles ut et korrekt overgangsskjema ifølge retningslinjer vedrørende 
overganger. Ufullstendig utfylt overgangsskjema behandles ikke. 
Overgangsaker som ved overgangsperiodens slutt mangler betaling og/eller underskrift fra begge 
klubber, vil ikke bli behandlet før 1.mai. 
Med dette menes at karantenetiden starter å løpe fra 1.mai, og at spilleren fram til 1.mai er 
spilleberettiget for gammel klubb. 
 
Det er den nye klubbens ansvar å kontakte moderklubb i henhold til overgangsreglene. 
For at moderklubb skal kunne stoppe en overgang, må overgangsskjemaet undertegnes og grunnen 
til å stoppe en overgang noteres skjemaet. 
 
 
§ 28.3   Overgang for spillere under 17 år 
Melding om overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1.mai til 30. september. 
Dersom spilleren ikke har spilt obligatorisk kamp i inneværende sesong kan overgang meldes fram 
til 15. januar. 
Unntatt fra hovedregel kan det ved vektige grunner fram til 15.januar innvilges overgang av 
administrerende myndighet. 
Spilleren tilhører den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er 
registrert i forbundet. 
 (Spillere som ikke har fylt 13 år følger Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.) 
 
 
§ 28.4  Overgang for spillere over 17 år
Bestemmelsene i §§ 28.5 – 28.6 gjelder kun overganger for spillere over 17 år. 
 
 
§ 28.5  Ordinær overgangsperiode 
Overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden 1. mai til 31. august. 
I perioden 1. mai – 31. august tillates et fritt antall overganger pr. spiller. 
Spilleren tilhører den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er 
registrert i forbundet. 
 
Dersom en overgang ikke er godkjent innen 31.august, annulleres overgangen, og ny overgang må 
meldes etter reglene i § 28.6. Nytt gebyr må betales. 
 
 
§ 28.6  Overgang under pågående sesong 
Om klubbene er enige skal overgang tillates under perioden 1. september til 15. januar. 
 
Spilleren tilhører den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er 
registrert i forbundet. 
 
Det tillates kun maksimalt 2 – to – spilleroverganger pr. spiller under sesongen (1. september – 15. 
januar) i Norge. Dette inkluderer tidsbegrensede overganger (utlån) etter § 28.8, og internasjonale 
overganger til norsk klubb jamfør § 28.10. 
Inngåelse av en tidsbegrenset overgang (utlån) regnes som en spillerovergang. Retur til moderklubb 
er inkludert i den ene spillerovergangen. 
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Unntatt fra hovedregel om maksimalt 2 overganger under sesong kan det ved vektige grunner fram 
til 15.januar innvilges overgang av administrerende myndighet. 
 
 
§ 28.7 Vektige grunner 
A. Flytting på grunn av arbeid, studier eller annet. Dette gjelder når flytting umuliggjør spill for 
moderklubb. 
B. Sterke personlige årsaker. 
 
 
§ 28.8  Tidsbegrenset overgang (avtale om utlån) 
Det er kun moderklubben som kan avtale tidsbegrenset overgang for en av sine spillere med en 
annen klubb. 
En tidsbegrenset overgang gjelder fra inngåelse til 1.mai. 
Ved enhver tidsbegrenset overgang fra moderklubb til annen klubb, skal forbundets skjema for 
tidsbegrenset overgang nyttes. 
Inngåelser av tidsbegrensede overganger må godkjennes av NBF mot et fastsatt gebyr. 
Spilleren er spilleberettiget for den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt utlånsskjema 
er registrert i forbundet. 
 
Under 17 år: 
En spiller kan fram til 15. januar, gis tidsbegrenset overgang fra moderklubb til en annen klubb, 
dersom spilleren ikke har tilbud om spill i egen klubb i vedkommende klasse, eller ikke har spilt 
obligatorisk kamp for moderklubben i inneværende sesong. 
1.mai går spilleren automatisk og vederlagsfritt tilbake til moderklubben. 
 
Over 17 år: 
En spiller kan fram til 15. januar, gis tidsbegrenset overgang fra moderklubb til en annen klubb. 
1.mai går spilleren automatisk og vederlagsfritt tilbake til moderklubben. 
 
 
Det ble votert over denne linjen for seg selv: 
Utlån tillates ikke mellom klubber med seniorlag (førstelag) i samme divisjon.  
 
Falt 
 
 
 
Moderklubben kan vederlagsfritt på ethvert tidspunkt i avtaletiden, si opp avtalen med den virkning 
at spilleren returnerer til moderklubben. Karantenetiden settes da til fire – 4 – dager.  
Dersom avtalen sies opp før dens naturlige utløp, slik som beskrevet over, må dette meldes til NBF.  
 
En utlånsperiode regnes som en overgang i forhold til antall maksimale klubbytter i løpet av en 
sesong, jf § 28.6. 
 
 
§ 28.9  Kontakt med spillere fra andre klubber: 
Klubber kan ikke inngå kontrakter med spillere i andre klubber i perioden 15. januar til 1. mai. 
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§ 28.10  Internasjonale overganger. 
Overgang til og fra norsk klubb meldes på internasjonale overgangspapirer, og prosedyre i henhold 
til IFF`s reglement for overganger følges med hensyn til overgangsgebyr og sending av 
rekommandert brev til gammel klubb (jfr. Baksiden av overgangspapiret). 
  
 
§ 28.11  Overgang ved sammenslåing av lag (ikke klubber) for å kunne opprettholde 

aktivitet. 
To klubber kan vederlagsfritt, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå sammen spillere 
fra to lag i samme klasse (ikke klubber), for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag. 
Administrerende myndighet kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen. 
 
Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til respektive moderklubber. Dersom det også den 
påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må prosedyren følges på ny.  
 
Det sammenslåtte laget spiller på det høyest rangerte lagets plass i seriesystemet. Plassen i 
seriesystemet som ikke benyttes som følge av en sammenslåing, flyttes automatisk ned i nederste 
divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong. 
Dersom det før sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, 
før påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass 
som skal benyttes av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen. 
 
Hvis et sammenslått lags moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan 
spillerne på det sammenslåtte laget ikke spille for sine respektive moderklubber i aldersklassen. 
Spilleren kan imidlertid spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge 
aldersbestemmelsene overholdes. 
 
Alle paragrafer enstemmig vedtatt med unntak av setningen i § 28.8, som det 
ble votert over spesielt. Setningen strykes. 
 
 
 
8.2.5 Forslag fra Oslo og Akershus Bandyregion: 
 
§ 29. Spilleberettigelse (kun deler av paragrafen) 
 
Forslag til endringer er uthevet: 
 
Punkt 2 b) 
For at en spiller skal kunne gå ned på et lavere rangert lag, skal spilleren stå over 3 påfølgende 
kamper for det høyere rangerte laget. I denne forbindelse inngår ikke kamper som går inn under 
punkt c. 
Spilleren er da definert som spiller for det lavest rangerte laget. 
Aldersbestemte spillere til og med junioralder skal stå over èn påfølgende kamp for det høyere 
rangerte laget, for å kunne defineres som spiller på det lavest rangerte lag. 
For klubber, som har mer enn to lag dvs. 3. lag, 4. lag osv, kan spillere kun flyttes fra 1. til 2. 
lag, 2. til 3. lag osv.
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Punkt 2 c) 
En klubb kan benytte inntil 3 spillere + målvakt på alle lavere rangerte lag uten at disse har stått 
over for det høyere rangerte lag. Målvakt kan også fritt benyttes som utespiller på et annet lag, og 
omvendt. 
For klubber, som har mer enn to lag dvs. 3. lag, 4. lag osv, kan spillere kun flyttes fra 1. til 2. 
lag, 2. til 3. lag osv.
 
Intensjonene med regelens punkt c: 
Det er ikke å styrke lavere rangerte lag, men å gi spillere som vipper mellom forskjellige lag en 
mulighet til å spille for det lavere rangerte lag samtidig som de står på kampskjemaet for det høyere 
rangerte lag. 
 
Tilleggsforslag: 
Administrerende myndighet kan dispensere fra regelen om flytting av spillere kun fra 1. lag til 2. 
lag, 2. lag til 3.lag, osv. 
 
Tolkningen til punkt 2C beholdes: 
Det er posisjonen man inntar på det lavere rangerte laget som er avgjørende for begrepet 3 spillere + målvakt. 
Dette betyr at fire spillere fra høyere rangerte lag kan spille på et lavere rangert lag, men minst en av disse må være oppført 
som målvakt på det lavere rangerte laget. 
Det vil da si at det er uvesentlig om en person har vært målvakt eller utespiller på de høyere rangerte lag. 
 
Vedtatt mot 1 stemme 
 
 
Tilleggsforslag fra IK Akerselva: 
 
Målvakter kan, som målvakt, gå fritt mellom lagene. Dette gjelder ikke for utespillere som setter 
seg i mål. 
 
Enstemmig vedtatt
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8.2.6 Forslag fra Seksjonsstyret:
 
Ny §. Elitelisens 
 
1. Innledning 
Norsk innebandy må kontinuerlig ha fokus på å finne ordninger for å øke den generelle kvaliteten 
på et av våre viktigste produkt - eliteseriene for menn og kvinner. For at innebandyen skal få økt 
rekruttering, bedre sin sportslige og administrative kvalitet og få økt oppmerksomhet rundt hele 
idretten, må vi få klubber som kontinuerlig utvikler seg sportslig, administrativt og økonomisk.  
Det er eliteserieklubbene som bør gå foran og være inspirasjon og målestokk for øvrige klubber. 
For å heve kvaliteten og rammevilkårene, må alle eliteklubber må ta et felles løft, utfra objektive 
mål og krav satt av innebandyklubbene selv, gjennom sine demokratisk valgte idrettspolitiske 
organer. 
  
Gjennom å innføre en lisensordning for våre eliteklubber, både for menn og kvinner, kan vi oppnå 
en slik gjennomgående økning av kvaliteten på vår idrett.  
  
  
2. Hovedmålsetning:
  
=> Å oppnå en gjennomgående økning av kvaliteten på innebandyproduktet!
  
3. Målsetninger:
  
=> Å prioritere rekrutteringen og utviklingen av unge spillere og organiseringen av alderbestemte lag 
=> Å sikre lokalt utviklede spillere i de enkelte eliteklubbene 
=> Å gi bedre og mer stabile trenings- og kampforhold for innebandyspillere 
=> Å utvikle og sikre at klubbene har en kompetent sportslig og administrativ ledelse  
=> Å sikre at klubbene driver økonomisk sunt og forsvarlig og utvikler sitt inntektspotensiale 
=> Å utvikle våre arrangement og arenaer slik at spillere, dommere, publikum, sponsorer og presse 
får en best mulig opplevelse av eliteseriespill 
=> Å utvikle idrettens kommunikasjonsstrategi, for å sikre at innebandyens andel i mediebildet 
styrkes 
=> Å fremme en gjensidig forståelse av fair-play 
  
4. Innføring og implementering av elitelisens
  
Det foreslås at elitelisens innføres og implementeres som følger:
1) Seksjonsstyret foreslår at årsmøtet 2008 på et generelt grunnlag vedtar prinsippet om 
"elitelisens". 
2) "Elitelisens" implementeres fullt ut fra sesongen 2009/2010. 
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3) Seksjonsstyret fastsetter utfyllende reglement og krav til elitelisens før 31. desember i året forut 
for kommende sesongs eliteserie.. 
Disse kravene ligger til grunn for søknad om elitelisens. Dvs. at kravene til sesongen 2009/2010 
skal være klare før 31.12.2008. 
  
Rammer for elitelisensen:
4) Innebandyens seksjonsstyre skal før hvert kalenderår, fastsette kravene til kommende sesongs 
eliteserie for menn og kvinner. 
Dette gjøres i samarbeid med eliteserieforeningen. 
5) NBF v/ seksjonsstyret er lisensgiver 
6) Søknadsfristen for lisens settes til 1. mars foran hver sesong. 
Klubber som er sportslig kvalifisert til å spille i den kommende sesongs eliteserie skal søke om 
lisens, for å få spille i eliteseriene.  
7) Seksjonsstyret nedsetter et "Lisensutvalg", bestående av 2 representanter for seksjonsstyret 
(hvorav en skal være fra selve seksjonsstyret), og 2 representanter for eliteklubbene for menn og 
kvinner - utpekt av "eliteserieforeningen".  
Lederen for lisensutvalget utpekes blant seksjonsstyrets representanter. Lederen har dobbeltstemme 
ved stemmelikhet i lisensutvalget. 
8) Lisensutvalget saksbehandler og avgjør om en klubb skal få lisens på bakgrunn av skriftlig 
søknad og fastsatte lisenskrav.  
Lisens skal innvilges om klubben tilfredsstiller gjeldende fastsatte lisenskrav. 
9) Alle avgjørelser i "lisensutvalget" kan ankes til seksjonsstyret - som fatter endelig vedtak. 
Denne avgjørelsen kan ikke ankes videre, men seksjonsstyret kan på eget initiativ ta opp en 
lisenssak til ny behandling, dersom nye opplysninger i saken fremkommer. 
  
  
5. Konkrete krav til elitelisens 2009/2010 - samordning med andre forslag:
  
Seksjonsstyret foreslår konkrete krav til elitelisens 2009/2010 innenfor f.eks: 
=> sportsrelaterte kriterier (eks: program for spillerutvikling, antall senior og alderbestemte lag , 
lokalt utviklede spillere i elitestall osv.) 
=> infrastruktur kriterier (eks: godkjent idrettshall, krav til bane, sikkerhet, serveringsfasiliteter , 
arrangement) 
=> personrelaterte  kriterier (eks:  beskrivelse av nødvendige verv, krav til de som skal inneha 
verv, krav til trenere, herunder ungdomstrenere 
=> økonomiske kriterier (eks: godkjent revidert regnskap, alle avgifter skal være oppgjort, alt i 
orden ovenfor offentlige myndigheter, 
  
Disse kravene fastsettes av seksjonsstyret. 
Det vises til forslag 8.2.7 fra Holmlia SK. 
Dersom dette vedtas av årsmøtet, foreslår seksjonsstyret at dette implementert som et "sportsrelatert 
kriterium" i elitelisensen: 
  
2010/2011: Til sesong nr 2 i eliteserien er klubben pålagt å ha minimum ett aldersbestemt lag for 
samme kjønn som de har med i eliteserien. 
2012/2013: Til sesong nr 4 i eliteserien er klubben pålagt å ha minimum to aldersbestemte lag – 
på to forskjellige årsklasser – for samme kjønn som de har med i eliteserien. 
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Det foreslås derfor at dette forslaget sendes over til seksjonsstyret, for videre behandling ifm. krav 
til elitelisens. 
  
Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar punkt 1 - 9 som skissert i saksfremlegget kapittel 4. 
 
 
Utsettelsesforslag fra Tunet IBK:
 
Innføring av elitelisens støttes, men vi ønsker at seksjonsstyret og Norsk Eliteserieforening (NoE) 
sammen utarbeider et konkret og endelig forslag, som legges frem på neste årsmøte i seksjonen. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
8.2.7 Forslag fra Holmlia SK: 
 
Sak: 
Krav til klubber med lag i Eliteserien om breddesatsning. 
 
Bakgrunn: 
Alle klubber som vil være med å satse på elitespill, må også være med på rekruttering av spillere. 
Vi kan havne i en situasjon der noen få klubber må ”levere” spillere til en stor del av elitelagene, 
særlig på damesiden. 
Vi mener derfor at det bør stilles krav til eliteserieklubbene om breddesatsning. 
For de klubber som har tynt med, eller ikke har, aldersbestemte lag, anbefales det at man starter 
med den aller yngste klassen. 
Vi håper at dette kan være starten på en elitelisens, slik det har vært litt debatt om i løpet av 
sesongen. Dette forslaget er en myk start som alle klubber har god mulighet til å overkomme. 
 
Forslag: 
For klubber med lag i eliteseriespill: 
Til sesong nr 2 i eliteserien er klubben pålagt å ha minimum ett aldersbestemt lag for samme kjønn 
som de har med i eliteserien. 
Til sesong nr 4 i eliteserien er klubben pålagt å ha minimum to aldersbestemte lag – på to 
forskjellige årsklasser – for samme kjønn som de har med i eliteserien. 
Dersom en klubb har lag i både eliteserien for menn og kvinner, gjelder regelen pr.lag, slik at man 
til sesong nr 2 må ha to aldersbestemte lag (ett av hvert kjønn), og så videre. 
Finnes ikke seriespill i den regionen klubben tilhører, må klubben forplikte seg til å holde aktivitet 
for yngre spillere gjennom hele sesongen. NBF må da godkjenne aktiviteten og innvilge 
tidsbegrenset disp til klubben. 
 
Innføring: 
Ved innføring av dette forslaget, starter alle klubber på sesong 1 i ”tellingen” i forhold til forslaget, 
slik at alle har de samme forutsetningene for å lykkes med rekruttering. 
 
Forslaget ble trukket 
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8.3 Andre forslag (Simpelt flertall for å bli vedtatt) 
 

8.3.1 Forslag fra Seksjonsstyret: 
Det fremmes for forbundstinget at overgangsgebyret økes til kr.850,- 
 
Falt mot 4 stemmer 
 
Benkeforslag fra Sveiva IBK: 
 
Overgangssaker som er klare til behandling før 1.9:  kr. 400,- 
Overgangssaker som er klare til behandling etter 1.9:  kr. 900,- 
 
Vedtatt mot 3 stemmer 
 
 
8.3.2 Forslag fra Seksjonsstyret: 
Det foreslås at gebyret ved utlån av spillere under 17 år (ref § 28.8 i kampreglementet) settes til 
kr.850,-
 
Det foreslås at gebyret ved utlån av spillere over 17 år (ref § 28.8 i kampreglementet) settes til 
kr.2000,-
 
Falt 
 
Benkeforslag fra Seksjonsstyret:
 
Gebyret ved utlån av spillere settes til 2 x overgangsgebyret for gjeldende aldersklasse, som gjelder 
ved utlånsinngåelsen. 
 
Falt 
 
Benkeforslag fra Harstad IBK:
 
Gebyret ved utlån av spillere under 17 år settes til normalt overgangsgebyr. 
Gebyret ved utlån av spillere over 17 år settes til normalt overgangsgebyr. 
 
Vedtatt mot 1 stemme 
 
 
8.3.3 Forslag fra Seksjonsstyret: 
Det fremmes for forbundstinget at § 9-3.2 i Lov for Norges Bandyforbund fjernes. 
 
§ 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).  
 
Falt 
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Benkeforslag fra TSI: 
 
Dersom en klubb ønsker å tilegne seg spiller(e) fra andre klubber, skal klubben meddele 
moderklubben dette før samtaler innledes med spiller(e). 
 
Falt 
 
Benkeforslag fra Harstad IBK: 
 
Dersom en klubb ønsker å tilegne seg spiller(e) fra andre klubber, skal klubben meddele 
moderklubben dette i e-post før samtaler innledes med spiller(e). 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
8.3.4 Forslag fra Seksjonsstyret: 
Seksjonsstyret ønsker å gjennomføre NM for klassene jr. kvinner og jenter som offisielle NM etter 
reglene i kampreglementets § 22 punkt 2. 
 
Vedtatt mot 3 stemmer 
 
 
8.3.5 Forslag fra Oslo og Akershus Bandyregion: 
 
NM for kretslag 
 
Det arrangeres NM for kretslag i følgende klasser: 
J17-19. 
 
G19 og G17. 
Ved for få påmeldte lag, slås klassene sammen. 
 
G15 og J15. 
Dagens ordning opprettholdes. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
G13 og J13. 
 
Falt 
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8.3.6 Forslag fra Harstad IBK: 
 
Forslag til reisefordeling i Eliteseriene. 
For sesongen 2008/09 foreslår Harstad IBK følgende reisefordelingsnøkkel: 
 
Av totalt innbetalt beløp, kr.330.000,- (pr. 1/5-08) fordeles dette slik: 
 
Harstad IBK får 27,5 % av innbetalt beløp,  kr. 90 750,- 
Tromsø IBK får 22,5 % av innbetalt beløp,  kr. 74 250,- 
 
Nornen, Kverneland, Freidig og Nidaros fordeler 
seg i mellom 50 %. Dette utgjør pr. lag  kr. 41 250,-  
Til sammen utgjør dette hele potten på  kr. 330 000,- 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
8.3.7 Dommerhonorar fra og med sesongen 2008/2009: 
 
Eliteserien for menn: kr.950,- pr. dommer. 
Eliteserien for kvinner:  kr.800,- pr. dommer. 
1.div øst for menn:  kr.700,- pr. dommer. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 9:  Valg 
 
Seksjonsstyret 2008/2009: 
 
Følgende seksjonsstyre ble valgt: 
 
Leder:    Jon Erik Eriksen, Fredrikstad  VALGT 2 ÅR 
Nestleder:   Jan Hagen, Tunet    IKKE PÅ VALG 
1. Styremedlem:  Kathinka Grøm, Bygdø/Monolitten  IKKE PÅ VALG   
2. Styremedlem:  Bjørn Immonen, TSI   VALGT 2 ÅR 
3. Styremedlem:  Monica Bakke, Holmlia   VALGT 2 ÅR 
1. Varamedlem:  Morten Riise, Sarpsborg   IKKE PÅ VALG 
2. Varamedlem:  Gisle Johnson, Horten IBK   VALGT 2 ÅR 
3. Varamedlem:  Morten Isnes, Sveiva IBK   VALGT 2 ÅR  
 
Alle kandidater ble enstemmig valgt ved akklamasjon. 
 
Valgkomitéen 2008/2009: 
Erik Eriksson (Fjerdingby IBK), Ronny Myhrhaug (Lillestrøm IBK), Geir Kro (Lura IL) og Stig 
Gudmundsen (Harstad IBK). 
 
Enstemmig valgt. De konstituerer seg selv og velger selv sin leder. 
 
 

15  



10. Avgifter for sesongen 2008/2009 
 
Eliteserien menn (12 lag) Kr.  Eliteserien kvinner (10 lag) Kr.
     
Påmeldingsavgift 19.000,-  Påmeldingsavgift 19.000,-
Reisekasse serie (fordelingskasse) 15.000,-  Reisekasse serie (fordelingskasse) 15.000,-
Reisekasse dommer 20.000,-  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: 62.000,- SUM: 60.000,-
 

1.div ØST menn (12 lag) Kr.
  
Påmeldingsavgift 17.000,-
Reisekasse serie (fordelingskasse) 0,-
Reisekasse dommer 8.000,-
Sensoravgift (dommerobservasjoner) 2.500,-
E-cup avgift 0,-
Kval -avgift 2.500,-

SUM: 30.000,-

 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Avgifter for sesongen 2008-2009 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,-  
 
Benkeforslag fra Sveiva IBK: 
TV-avgift for klubber i obligatorisk seriespill settes til kr.  500,- øremerket TV-sendte NM-finaler 
(senior). Dersom ikke TV-sending blir en realitet den angjeldende sesong, øremerkes det innbetalte 
beløpet tilsvarende tiltak påfølgende sesong.  
 
Enstemmig vedtatt 

 
 
Sak 11: Behandle strategisk plan for perioden 2005-2010 

 
Kritikk fra Carl-Otto Evensen til seksjonsstyret for manglende representasjon på regionens 
årsmøte og andre arrangementer. 
 
Strategisk plan for perioden 2005-2010 ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 12: Foreslå budsjett for kommende sesong (2008/2009) 
   
Budsjettet for sesongen 2008/2009 ble enstemmig godkjent med de endringene som de vedtatte 
avgiftsøkningene fører til. Det budsjetteres med kr. 85.500,- i inntekter på TV-avgiften. 
Budsjettet blir oversendt Forbundsstyret. 
 
Styret oppfordres til å jobbe for å øke sponsorinntektene ved å spørre klubbene om mulige 
samarbeidspartnere, slik at for eksempel landslagene kan få økte inntekter til sin drift. 
Generalsekretær oppfordret umiddelbart alle de tilstedeværende representantene om å ta kontakt 
med forbundets administrasjon, hvis de hadde potensielle samarbeidspartnere. 
 
 
 
Seksjonsleder Jon Erik Eriksen takket dirigent Jan Hagen for jobben ved å overrekke en 
konfekteske. Han takket også de avgående medlemmene i seksjonsstyret, Mette Johansen, Jarle 
Heitmann og Thomas Thorkildsen, og overrakte blomster til Mette Johansen som var den eneste av 
dem som var tilstedeværende. Til slutt takket han alle for oppmøtet. Møtet ble hevet kl 16.10. 
 
 
 

Protokollen er kontrollert og godkjent: 
 
 

Oslo, 19/6 , 2008   Oslo, 19/6, 2008
 
 
 
        
Bente Krogsrud (sign.)     Odd Arntzen (sign.) 

 
 
 

_________________________________________ 
Terje Larsen (sign.) 

Referent 
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