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Åpning 
 
Fungerende seksjonsleder Lars Gunnar Larsen åpnet møtet med å ønske alle hjertelig velkommen og 
holdt en kort tale om status i norsk innebandy sesongen som har gått.  
Det har vært en positiv utvikling med blant annet økt antall lisenser. Flere kretser/regioner arrangerer 
nå Minirunder, og dette vil på sikt gi oss den bredden vi ønsker. Han rettet til slutt en stor takk til de 
oppmøtte, styret, administrasjonen, kretskontakten og alle andre involverte i innebandy-Norge, og 
ønsket alle et godt årsmøte. 
 
President Ivar Nordbergs tale til årsmøtet: 
På vegne av forbundet vil også jeg ønske dere velkommen til årets møte. 
I fjor var et spesielt år i NBF og i innebandyseksjonen. Heldigvis har vi i år gått tilbake til normalen. 
Jeg lovte i fjor at forbundet skulle bidra og sette i gang tiltak for å ordne opp. Dette har også blitt fulgt 
opp! 
Opprettelse av en Organisasjonskomité, opprettelse av et Strategisk utvalg, nedsettelse av et 
Lovendringsutvalg, opprettelse av et nytt Sanksjons- og protestutvalg og nye Retningslinjer for 
valgkomitéarbeid ble utarbeidet og vedtatt. 
Inn i disse komiteene og utvalgene fikk vi våre absolutt beste og mest betrodde personer. Mange fra 
innebandy. Alle var positive til å bidra og veldig lette å be.  
I tillegg så ble uklarhetene i loven vår rettet opp på ekstraordinært ting i fjor vår, timene før 
innebandyårsmøtet.  
Så selv om fjoråret var tungt så har det bidratt til positive endringer av lover, regler og rutiner. Håper 
at dette er lagt merke til både på klubb og kretsnivå 
God jobbing i seksjonen og i kretssystemet har gitt resultater. 
 
En framgang på 1238 aktive medlemmer lar seg høre. Idrettsregistreringa for 2011 viser også 
gledelig framgang på 387 kvinner og stor vekst i 6 – 12 gruppa. Dessverre har vi nok et år med en liten 
tilbakegang (-26) i den særdeles viktige 13 – 19 gruppa. Dette blir en stor utfordring i det kommende 
året.  
Det er relativt ukjente klubber som markerer seg på topp i utviklingen av antall aktive medlemmer. 
Fjellkameratene fra Bergen har økt med 113 medlemmer. Det er den største veksten av alle forbundets 
klubber. Den samme klubben har også 3. størst økning i 13-19 gruppa med 54 medlemmer. 
Trygg/Lade i Trondheim har økt nest mest i 6-12 gruppa med 69, mens Nes ib. har økt med 58 på 
tredjeplass. Dette er strålende! 
 
Oppskriften på videre framgang blir i stikkordsform: Bedre tilgang på haller. Fortsette med 
Minirunder og kunne ta vare på disse utøverne. Vi må øke medlemsmassen. Ib. har i forhold til mange 
andre idretter en forholdsvis høy prosentandelen lisensierte i forhold til det aktive medlemstall. Det 
kan nok være at det finnes medlemmer i og rundt vår idrett som ikke er registrert. 
Administrasjonen gjør jobben sin, det hører jeg og det ser jeg. En god økonomistyring vitner om godt 
arbeid og god kommunikasjon mellom alle ledd. Et overskudd på ca. 76 000 er godt. 
I fjor garanterte forbundsstyret for 300.000 kroner ekstra til innebandy dersom lisenskontroll ble 
gjennomført på en god og forsvarlig måte. Dette ble tatt tak i både fra seksjonen og også 
forbundsstyret, men spesielt kretsene. Jobben gav faktisk det forventede resultat og mer til.  En økning 
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på 380.000 kroner gav også det totale overskuddet for seksjonen. Dette var veldig gledelig og viste at 
de beregninger som administrasjonen gjorde var riktige. Det er leit å tenke på at dette var midler vi 
sannsynligvis tapte på konflikten i fjor. 
 
Økonomi sentralt: Forbundet har med Tomas i spissen, i flere år ropt ”varsku her” til norsk idrett.  
Norsk tippings omsetning øker dessverre ikke. Bortfallet av automatinntekter er i flere år kompensert 
med overgangsmidler på ca. 300 mill. i året, tatt av Norsk Tippings fond.  Nå er fondet tomt. Ca. 1,5 -
2.0 milliarder er borte. Overføringene til idretten vil gå ned. I Idrettsmeldingen som ble framlagt før 
helga øker fordelingsnøkkelen fra 44 % til 65 %. Vi vet dessverre ikke når dette blir iverksatt. Det kan 
ta tid, kanskje 2-3 år. Dette har NBF visst lenge og vi har spart. Vi kan med trygghet møte vanskelige 
år, men ikke mange, og vi må sette tæring etter næring. Vi må kutte ut i fra idrettspolitiske vedtak og 
handlingsplaner, og det krever en tett og god dialog og samarbeid mellom krets, seksjon og forbund. 
Vår 1.prioritet om breddesatsing står fortsatt. 
 
OL: Bandyforbundet støtter ikke søknad om OL i 2022 
 
Følgende pressemelding ble sendt ut i forkant av det ekstraordinære Idrettstinget 9. juni: 
”Forbundsstyret behandlet spørsmålet vedrørende norsk søknad om vinter-OL på sitt styremøte 
torsdag 31.mai 2012. 
Grunnet den begrensete og uklare informasjonen som pr. i dag foreligger rundt premisser for og 
konsekvenser av at det igangsettes en OL-søknad, kan ikke Norges Bandyforbund støtte en slik 
søknad. 
Det er viktig for Bandyforbundet at rammebetingelsene for våre idretter er best mulig. 
Med den store underdekningen som er i dag når det gjelder anlegg lokalt, kan ikke NBF støtte at det 
prioriteres store ressurser til søknad og gjennomføring av et OL i 2022”. 
 
På idrettstinget lørdag 9. juni ble det et klart ja til å søke OL i 2022, men tinget sa samtidig nei til 
større utgifter for idretten enn 11,1 prosent. 
Dette var et omforent forslag hvor bestemmelsen om 11 prosent ble satt inn. 
 
Debatten før vedtaket var lang og god, og vi fikk tatt opp og belyst våre synspunkter. 
 
NBF stiller seg selvfølgelig bak et demokratisk fattet vedtak, men vil innenfor vedtakets rammer jobbe 
videre for å ivareta våre idretters behov. 
 
Kort til slutt: Som mange av dere allerede vet er dette min siste periode som president i NBF. Denne 
beslutningen ble tatt i fjor høst, så valgkomiteen har visst om dette i snart ett år. Visepresidenten gjør 
også det samme. 
Det er ikke noe dramatikk i dette. Vi håper og tror at vi gir i fra oss et velfungerende forbund med 
dyktige folk i alle posisjoner.  
Jeg vil si litt mer om dette den 8. september, men vil her og nå takke dere for godt og hyggelig 
samarbeid siden i 1992, da jeg kom inn som 1. leder av innebandyseksjonen, og fra 1998 som 
visepresident og spesielt de siste 6 åra som president. Lykke til videre med innebandyidretten! 
 
Jeg vil til slutt takke dere alle for god jobbing gjennom et langt år og ønske dere et godt 
årsmøte! 
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Sak 1: Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt. 
Årsmøtet lovlig innkalt. Fullmakter ble opplest og godkjent. 
Følgende 50 stemmeberettigede til stede: 
Lars Gunnar Larsen     Seksjonsstyret  
Lisbet Norstrøm     Seksjonsstyret  
Terje Nervik      Seksjonsstyret 
Monica Bakke     Seksjonsstyret 
Tove Johannessen     Seksjonsstyret 
Torgeir Ådland     Hordaland Bandykrets 
Rune Røkke      Oslo og Akershus Bandyregion 
Geir Maldal      Rogaland Bandykrets 
Gunnar Olsen     Østfold Bandykrets 
Kjetil Aa      Midt-Norge Bandyregion 
Fabian Bergqvist     Sogn og Fjordane Bandykrins 
Rune Davidsen     Agder Bandykrets 
Alf Fagerheim     Nord-Norge Bandykrets 
Sverre Lund      Bækkelaget SK 
Agnes Robertsen     Bodø IBK 
Bjørn H. Huge     Bodø IBK 
Mikael Pedersen     Bodø IBK 
Inger Aas      Bærums Verk IF 
Espen Schytte     Fjell-Kameratene IL 
Ingrid Vedå      Fjell-Kameratene IL 
André Grenåsberg     Fjell-Kameratene IL 
Paolo Caroprese     IK Akerselva 
Roy Arne Jacobsen     Gjelleråsen IF 
Nina Einlyng     SF Grei/Målløs 
Viggo Gotliebsen     Harstad IBK 
Stig Gudmundsen     Harstad IBK 
Kristine Englund     Harstad IBK 
Hilde Langfjell     Holmlia SK 
Arild Nybø      Holmlia SK 
Morten Liljefors     Sagene IF 
Ingebjørg Skjelvik     Sagene IF 
Hilde Røer Johnsrud     Sagene IF 
Ole Petter Rogne     Sarpsborg IBK 
Jan Petter Stiansen     Slevik IBK 
Tor Olav Næss     Slevik IBK 
Anne Marie Nilsen     Slevik IBK 
Cathrine Myhrhaug     Strømmen IBK 
Jorunn Øistad     Sveiva IB 
Rune Øistad      Sveiva IB 
Terje Sletten      Sveiva IB 
Morten Amundsen     Tunet IBK 
Gitte Bjerkelund     Tunet IBK 
Mats Myhre      Tunet IBK 
Øyvind Lindstrøm     OSI 
Kristian Johannessen     Ski IL 
Anja Haugland Strøm     Ski IL 
Kristian Pettersen     Bakklandet IBK 
May Helen Bjerga     Sandnes IBK 
Simon Pedersen     Sandnes IBK 
Trond Vervik     Sandnes IBK 
 
Delegater med talerett, men uten stemmerett (19 stk): 
Ivar Nordberg     President 
Jan Hagen      Dirigent 
Per Harald Bai Stabell     Agder Bandykrets 
Børge Andreassen     Rogaland Bandykrets 
Åsmund Sjøberg     Midt-Norge Bandyregion 
Tomas Jonsson     Administrasjonen 
Frank Nordseth     Administrasjonen 
Kim-Alexander H. Jørstad    Administrasjonen 
Marcus Nilsson     Administrasjonen 
Eivind Tysdal     Administrasjonen 
Lars Bunæs      Administrasjonen 
Ann-Mari Ellefsen     Administrasjonen 
Rune Ali Zouhar     Administrasjonen 
Nina D. Andreassen     Administrasjonen 
Terje Larsen      Administrasjonen 
Carl-Otto Evensen     Valgkomiteen 
Jarle Heitmann     Dommerkomiteen 
Vegard Munthe     NBF-TV 
Kjell Nilsen      Administrasjonen 
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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 
Sverre Lund, Bækkelagets SK og Torgeir Ådland, Hordaland Bandykrets ble enstemmig valgt 
til å undertegne årsmøtets protokoll. 

Sak 5: Godkjenne den oppsatte sakslisten 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. Punkt 11 ble vedtatt behandlet på et senere 
tidspunkt på grunn av at dokumentet er på seksjonsleders pc, som har havarert. 
Seksjonsleder beklaget dette på det sterkeste. Styret vil komme tilbake med 
informasjon om hvordan handlingsplanen skal behandles. 
 

Sak 6: Behandle beretningen 
Beretningen ble enstemmig godkjent med følgende tillegg og innlegg: 
4.4 side 12: Feil årstall i overskriften. Skal være 2011/2012. 
 
Ønske fra salen om en bedre kontinuitet på landslagsvirksomheten, spesielt på U19-
nivå. Har ved flere anledninger tatt lang tid å få på plass landslagssjefer, og dermed 
blitt pauser i virksomheten. Lars Gunnar Larsen svarte at dette skulle få et større 
fokus i styrets arbeid fremover, og at det var viktig at landslagsvirksomheten ble sett 
på som det flaggskipet det skal være. 
 
5.2 side 13: Vegard Munthe, medansvarlig for NBF-TV, holdt en liten PowerPoint-
presentasjon av konseptet ”TV-streaming på dugnad”. 
 
6.0 side 14: Generalsekretær Tomas Jonsson informerte om tildeling av 3 mill. fra 
Sparebankstiftelsen DNB NOR til bygging av utendørs flerbruksflater. Han ba alle 
klubber med interesse for dette om å kontakte forbundet for videre samarbeid. 
 
Årsrapport Utviklingsavdelingen: 
Side 18: Minirunder deltatte lag skal være 227 – hvilket gir en økning på 153 lag fra 
forrige sesong. 
 
Marcus Nilsson og Eivind Tysdal presenterte arbeidet til Utviklingsavdelingen. La 
frem nytt organisasjonskart for avdelingen og tall på antall kurs og kursdeltakere. 
Fokus på Minirunder, rekruttering i aldersgruppene 6-12 år og 13-19 år, differensiert 
tilbud, halltid/anlegg og Trenerutvikling. 
 
Ønske fra salen om at psykisk funksjonshemmede også bør prioriteres. 

Sak 7: Regnskap 
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 akseptert 

8.1 Spillereglementet (Simpelt flertall for å bli vedtatt) 
 
Informasjon: Årsmøtet har tidligere vedtatt at det norske spillereglementet i størst mulig grad skal 
samsvare med IFFs spillereglement. Neste revidering av spillereglementet vil skje sommeren 2014. 
 
Enstemmig akseptert 
 

8.2 Kampreglementet (2/3 flertall for å bli vedtatt) 
 
8.2.1 Forslag fra Rogaland Bandykrets: 
 
§ 10. Spillesystem Serie. Poengberegning. 
 
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. «Administrerende myndighet kan, før 
seriestart, sette innbyrdes oppgjør foran målforskjell hvis dette er mer hensiktsmessig.»  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. 
 
Tillegg lagt inn i teksten: Skal informeres om før sesongstart, hvis det gjennomføres. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
8.2.2 Forslag fra Serieutvalget: 
 
Innledning: 
Seksjonsårsmøtet 2011 vedtok å nedsette et serieutvalg med oppgave å utarbeide et nytt seriesystem 
for innebandy. Utvalget har bestått av: Torgeir Ådland (leder), Børge Andreassen, Lisbet Norstrøm, 
Lars G. Larsen, Lennart Johansson, Espen Haaland. 
Serieutvalget har i årsmøteperioden jobbet med forslag til endringer i seriesystemet. Forslagene er 
presentert som enkeltstående forslag der intensjonen i forslagene kommer frem. Formuleringene til 
endringene i kampreglementet foreslås overlatt til regelkomiteen. 
 
Forslag 1: 
Kvalifisering til spill i eliteserien. Innføres fra sesongen 2013/2014 
 
Vinnerne av de ulike førstedivisjonene og nest siste lag i eliteserien spiller kvalifisering om to plasser i 
eliteserien. 
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Dersom en vinner av en førstedivisjon takker nei til plassen kan plassen tilbys et lag som kommer på 
andreplass. Lavere rangerte lag kan ikke tilbys plass i kvalifisering til eliteserien. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Forslag 2 - Menn 
Innføres fra sesongen 2013/2014 
 
A) Krav for å delta i kvalifisering til eliteserie: 
1. Ingen førstedivisjon kan avgi lag til kvalifisering til eliteserie med mindre det er minst åtte lag igjen 
i divisjonen. 
2. Ingen krets/region kan avgi lag til kvalifisering til eliteserie med mindre det er minst 15 klubber i 
kretsen/regionen. 
3. Ingen krets/region kan avgi lag til kvalifisering til eliteserie med mindre lag fra minst ti ulike 
klubber deltok i organisert konkurransevirksomhet for barn/unge foregående sesong. 
 
B) Krav for å delta i kvalifisering til førstedivisjon: 
1. Ingen klubb kan delta i førstedivisjon eller kvalifisering til førstedivisjon med mindre klubben har 
fått innvilget forenklet forbundslisens. Kravene til den forenklede forbundslisensen utformes hvert år 
av seksjonsstyret i samarbeid med kretsene og skal inneholde krav til aldersbestemt virksomhet, 
økonomi, organisasjon og antall dommere. 
2. Ingen andredivisjon kan avgi lag til kvalifisering til eller delta i førstedivisjon med mindre det er 
minst seks lag igjen i divisjonen. 
3. Ingen krets/region kan avgi lag til kvalifisering til eller delta i førstedivisjon med mindre det er 
minst ti klubber i kretsen/regionen. 
4. Ingen krets/region kan avgi lag til kvalifisering til eller delta i førstedivisjon med mindre lag fra 
minst åtte ulike klubber deltok i organisert konkurransevirksomhet for barn/unge foregående sesong. 
 
C) Årsmøtet i hver krets/region kan foreslå egne tilleggskrav gjeldende for sin krets/region. Disse skal 
godkjennes av seksjonsstyret. 
 
Forslaget falt (27 for, 15 mot) 
 
Endringsforslag fra Sogn og Fjordane Bandykrins (gjelder også for forslag 3): 
Punkt A) og B) opprettholdes som i opprinnelig forslag over. 
C) Årsmøtet i hver krets/region kan foreslå særskilte krav gjeldende for sin krets/region. Disse skal 
godkjennes av seksjonsstyret. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Forslag 3 - Kvinner 
Innføres fra sesongen 2013/2014 
 
A) Krav for å delta i kvalifisering til eliteserie: 
1. Ingen førstedivisjon kan avgi lag til kvalifisering til eliteserie med mindre det er minst seks lag igjen 
i divisjonen. 
2. Ingen krets/region kan avgi lag til kvalifisering til eliteserie med mindre det er minst ti klubber i 
kretsen/regionen som har aktivitet på damesiden. 
3. Ingen krets/region kan avgi lag til kvalifisering til eliteserie med mindre lag fra minst åtte ulike 
klubber deltok i organisert konkurransevirksomhet for barn/unge på jentesiden foregående sesong. 
 
B) Krav for å delta i kvalifisering til førstedivisjon: 
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1. Ingen klubb kan delta i førstedivisjon eller kvalifisering til førstedivisjon med mindre klubben har 
fått innvilget forenklet forbundslisens. Kravene til den forenklede forbundslisensen utformes hvert år 
av seksjonsstyret i samarbeid med kretsene og skal inneholde krav til aldersbestemt virksomhet, 
økonomi, organisasjon og antall dommere. 
2. Ingen andredivisjon kan avgi lag til kvalifisering til eller delta i førstedivisjon med mindre det er 
minst fire lag igjen i divisjonen. 
3. Ingen krets/region kan avgi lag til kvalifisering til eller delta i førstedivisjon med mindre det er 
minst åtte klubber i kretsen/regionen med aktivitet på damesiden. 
4. Ingen krets/region kan avgi lag til kvalifisering til eller delta i førstedivisjon med mindre lag fra 
minst åtte ulike klubber deltok i organisert konkurransevirksomhet for barn/unge på jentesiden 
foregående sesong. 
 
C) Årsmøtet i hver krets/region kan foreslå særskilte krav gjeldende for sin krets/region. Disse skal 
godkjennes av seksjonsstyret. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Forslag 4 - Eliteserien for kvinner 
Fra sesongen 2014/15 gjelder at eliteserien for kvinner bare blir gjennomført dersom åtte lag er 
kvalifiserte og takker ja til plassen. Dersom det ikke blir gjennomført eliteserie for kvinner vil 
førstedivisjonene være høyeste nivå. 
 
Forslaget falt (31 for, 17 mot) 
 
Forslag 5 - Ny ordning for NM for menn 
Innføres fra sesongen 2013/2014 
A) De fire beste lagene i eliteserien er direktekvalifisert for kvartfinaler. Disse gjennomføres som i 
dag. 
B) De fire neste og vinnerne av førstedivisjonene spiller innledende runde/åttendedelsfinale. Disse 
gjennomføres som best av to (hjemme/borte) med bortemålsregel og deretter straffe for å avgjøre 
uavgjorte kamper. 
C) Eliteserielagene velger sine motstandere etter tur etter plassering på tabellen. 
D) Dersom et førstedivisjonslag trekker seg fra sluttspillet skal plassen i kvartfinalene tilfalle det best 
rangerte eliteserielaget som ikke er direktekvalifisert. 
 
Enstemmig vedtatt at forslaget oversendes til seksjonsstyret for bearbeiding og 
konsekvensanalyse 
 
Forslag 6 - Ny ordning for NM for kvinner 
Innføres fra sesongen 2014/2015 
A) De fire beste lagene i eliteserien er direktekvalifisert for kvartfinaler. 
B) De fire neste og vinnerne av førstedivisjonene spiller innledende runde/åttendedelsfinale. Disse 
gjennomføres som best av to (hjemme/borte) med bortemålsregel og deretter straffe for å avgjøre 
uavgjorte kamper. 
C) Eliteserielagene velger sine motstandere etter tur etter plassering på tabellen. 
D) Dersom et førstedivisjonslag trekker seg fra sluttspillet skal plassen i kvartfinalene tilfalle det best 
rangerte eliteserielaget som ikke er direktekvalifisert. 
E) Dersom det ikke blir gjennomført eliteserie for kvinner avgjør seksjonsstyret hvordan NM skal 
gjennomføres. 
 
Enstemmig vedtatt at forslaget oversendes til seksjonsstyret for bearbeiding og 
konsekvensanalyse 
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Forslag 7 – 1. divisjon Østland 
Det er uheldig at de ulike førstedivisjonene er administrert på ulike nivåer og med ulike nivåer som 
ansvarlige. Seksjonsstyret, styret i OABR, forbundsadministrasjonen og administrasjonen i OABR 
samt andre kretser som hører til førstedivisjon Øst skal til seksjonsårsmøtet 2013 utrede utfordringer 
og komme med forslag til løsninger for å overføre førstedivisjon øst til kretsnivå. Det legges her særlig 
vekt på at det er uheldig at førstedivisjon øst politisk ligger under seksjonen mens de andre 
førstedivisjonene er lokalt styrte. 
Tillegg fra Sagene IF: Ønsker i tillegg at serieutvalget sender sitt forslag ut på høring til klubbene 
som tilhører Østlandsserien, for å få innspill som kan innarbeides i endelig forslag. 

Enstemmig vedtatt med tillegget fra Sagene IF 
 
 
8.2.3 Forslag fra Østfold Bandykrets:
 
(§ 20) Forslag om å redusere antall lag i Eliteserien for menn fra 12 til 10 lag.  
 
Forslag til overgangsordning fra Østfold Bandykrets: 
Ordningen gjøres gjeldende fra sesongen 2013/2014. Lag 11 og 12 rykker ned etter sesongen 
2012/2013. Lag 10 spiller kvalifisering mot 1. div. lag som er klare for kvalifisering til 
Eliteserien. 
 
Forslaget falt mot 10 stemmer 
 
 
8.2.4 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 
Endringer i kampreglementet 
 
Innledning: 
Seksjonsstyret, Regelkomiteen, sentraladministrasjonen og administrasjonen for Oslo og Akershus 
Bandyregion har gått igjennom kampreglementet og har forslag til justeringer for å få reglementet mer 
i tråd med dagens situasjon. 
Det som foreslås strøket er markert i rødt med gjennomstrek. Det som foreslås nytt er markert i blått 
med dobbel understrek. 
 
 
§ 2, Punkt 3. Kampstart. 
En kamp må ikke begynne senere enn 5 minutter etter skal begynne til fastsatt tid, forutsatt at 
dommeren ikke finner at særegne forhold gjør dette helt nødvendig. Hvis et lag ikke møter eller 
kommer for sent, jfr. kampreglementets § 4 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
§ 3, Punkt 1. Medlemskap, tillitsverv, representasjonsrett. 
Man kan være medlem av flere klubber, men bare representasjonsberettiget for en klubb i samme 
idrett. Gjennom denne klubben har medlemmet sine rettigheter og forpliktelser innen forbund og krets. 
En tillitsvalgt og/eller dommer kan likevel spille for en annen klubbs oldboys, old-girls eller andre lag 
veteranlag såfremt ikke egen klubb deltar med lag i ordinært seriesystem i disse klasser i samme idrett. 
 
Enstemmig vedtatt 
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§ 4, Punkt 1. Gyldig forfall: 
B. Forfall som følge av forsinket offentlig transportmiddel som tog, fly eller buss. Bekreftelse fra 
transportør må legges fram. Motorhavari og lignende på eget transportmiddel som kan dokumenteres, 
vil bli behandlet. Andre ekstraordinære forhold kan vurderes som gyldig forfall, forutsatt at disse 
dokumenteres. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
§ 6, Punkt 1. Innledende bestemmelser. 
Alle dommere må være medlem av klubb tilsluttet NBF. 
KretsDommere som dømmer i kretsene, autoriseres av kretsstyrene etter en teoretisk og en eller flere 
praktiske prøver. Kretsdommere må ha fylt 16 år. KretsDommerne kan fratas sin autorisasjon av 
kretsstyret. 
Kretsens lover skal inneholde bestemmelser om at kretsdommere har fri adgang til de kamper som 
arrangeres innen kretsen, med unntak av NM-finaler og landskamper. Kretsens lover skal likeledes ha 
bestemmelse om dommernes reise- og diettgodtgjørelse. Disse kan ikke være høyere enn for 
forbundsdommere.
Forbundsseriedommere autoriseres av seksjonsstyret etter innstilling av dommerkomiteen i den 
respektive idrett forbundet. Forbundsdommere må ha fylt 17 år. Forbundsseriedommere kan fratas sin 
autorisasjon av seksjonsstyret etter innstilling fra dommerkomiteen i den respektive idrett forbundet. 
Alle autoriserte dommere plikter - om de blir oppnevnt - å fungere som dommer og observatør i inntil 
det antall kamper som er bestemt i de respektive idretters kampreglement, med mindre det foreligger 
gyldig grunn for forfall. 
Seksjonsstyretne fastsetter reiseregulativ for dommere. samt et beløp utlignet pr. kamp til dekning av 
andre utgifter forbundet med å være dommer. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
§ 6, Punkt 3. Innrapportering av resultat. 
Arrangørklubb/hjemmelag skal ringe inn resultatet til administrerende myndighet senest innen 15 
minutter etter at kampen(e) er ferdigspilt, dersom slik innrapporteringsrutine eksisterer. 
Hjemmelag/arrangør er ansvarlig for å sende korrekt utfylt kamprapportskjema til administrerende 
myndighet, sendingen skal være poststemplet senest første hverdag etter kampen(e). Dersom 
arrangør/hjemmelag ikke overholder disse forpliktelsene, straffes dette med bøterlegging. Se 
Straffereaksjoner for brudd på kampreglement. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
§ 6, Punkt 10. Klubbenes plikt til å utdanne dommere. 
Hver klubb forplikter seg til å ha dommere i forhold til antall seniorlag i seriespill. For 1. lag: 2 
dommere, for påfølgende lag: 1 dommer. En klubb kan ikke pålegges å ha flere enn 6 dommere. Hver 
dommer skal forpliktes til minst 5 kamper pr. sesong. Kretsstyret kan dispensere fra regelen.  
Administrerende myndighet kan fastsette regler for klubbenes plikter i forhold til antall dommere og 
antall kamper disse må dømme i løpet av en sesong. 
 
Vedtatt (35 for, 12 mot) 
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§ 6, Punkt 11. Dommerens bekledning. 
Dommere skal dømme i NBFs godkjente dommerdrakter. Enhver klubb er ansvarlig for innkjøp av 
dommerdrakter til sine egne godkjente dommere. 
Dommernes krets/ autorisasjonsmerker plasseres oppe på venstre side av brystet. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
§ 11, Punkt 4. Krav til dokumentasjon.
Utsettelse av kamp kan skje ved eventuelle andre dokumenterte grunner godkjent av NBF 
v/Innebandyseksjonen, slike som: 
* Dokumentert avtale mellom NBF (innebandyseksjonen) og annet særforbund som gir rett til at 
spillere på det gjeldende laget er tatt ut og deltar på landslag i en annen idrett enn innebandy. Dersom 
kretsene inngår avtaler med andre særforbund, skal dette godkjennes av innebandyseksjonen, og bl.a 
.inneholde muligheter for innebandyseksjonen til å bruke spillerne avtalen gjelder for til sine 
internasjonale aktiviteter. 
Dommere eller ledere som representerer Norge i landskamper i innebandy, samtidig som de er spillere 
eller ledere for lag med obligatoriske kamper samme dag. 
 
(Gjenstående tekst i punkt 4, foreslås endret og lagt inn under § 11 punkt 3 annet avsnitt): 
 

Enstemmig vedtatt 
 
 
Punkt 3. Utsettelse av kamper. 
Utsettelse av kamp skal skje dersom en eller flere spillere på laget er tatt ut og deltar på 
representasjonslag i innebandy (kretslag eller landslag). 
Dette gjelder også dommere eller ledere som representerer Norge i landskamper i innebandy, samtidig 
som de er spillere eller ledere for lag med obligatoriske kamper samme dag. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
§ 12, Punkt 2. Tidsfrist for nyoppsetting av kamper. 
Nyoppsetting av kamper til annen dag skal gjøres med minst 72 timers varsel, dersom ikke begge 
klubber samtykker i kortere varsel. Dersom det foreligger protest eller appell, gjelder denne tidsfristen 
fra det tidspunkt resultat av protesten/ appellen foreligger. Dersom kampen spilles i forbindelse med 
kretsmesterskap eller Norgesmesterskap der avviklingen av mesterskapet avhenger av at kampen blir 
spilt, er fristen 24 timer. 
I sluttspillsturneringer i som KM eller NM der lagene er til stede, er fristen minimum to timer. Dersom 
det er mindre enn syv dager til kampen skal spilles, skal lagene underrettes pr. telefon.
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
§ 15. Interklubbkamp. 
Interklubbkamp er en kamp mellom to klubber fra forskjellige lands nasjonale forbund. En 
interklubbkamp kan bare spilles etter at forbundsstyrets samtykke er innhentet skal meldes NBFs 
seksjonsstyre for innebandy senest 1 uke før kampen spilles. Slik søknad sendes NBFs seksjonsstyre 
for innebandy. En interklubbkamp kan nektes spilt dersom den strider mot øvrige regler i dette 
reglement. Deltakelse i internasjonale turneringer skal meldes skriftlig til Innebandyseksjonen i NBF. 
 
Enstemmig vedtatt 
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§ 19, Punkt 1. Serieavvikling. 
Seriene avvikles som forbundsserier og kretsserier. Seriesystemene gjelder for kvinner og menn. Som 
hovedregel avvikles det kretsserier fra 2. divisjon og lavere, men interkretsserier kan settes i gang etter 
seksjonsstyrets bestemmelser der det sportslige tilbudet til deltakende lag ikke er godt nok med 
kretsserier. Interkretsserier består av lag fra flere kretser. Interkretsserier opprettes av NBFs 
seksjonsstyre i samarbeid med kretsene. Der forholdene tilsier det kan lag fra en krets delta i seriespill 
i en annen krets, der kretsene og laget er enige om dette. etter søknad til NBFs seksjonsstyre. NBF 
innhenter uttalelse fra de berørte kretsene. NBFs seksjonsstyre for innebandy skal informeres om 
opprettelse av interkretsserier og deltakelse for lag i seriespill i andre kretser enn sin egen. 
 
Vedtatt (36 for, 4 mot) 
 
 
§ 23, Punkt 1. Seriespill 
For aldersbestemte klasser opprettes det kretsserier der det finnes mange nok lag. Dette etter kretsens 
bestemmelser. Etter søknad til NBFs seksjonsstyre kan det også opprettes interkretsserier.
NBFs seksjonsstyre for innebandy skal informeres om opprettelse av interkretsserier og deltakelse for 
lag i seriespill i andre kretser enn sin egen. 
 
Vedtatt (36 for, 4 mot) 
 
 
§ 23, Punkt 2. Norgesmesterskap for aldersbestemte klasser. 
NBFs innebandyseksjon arrangerer hvert år Norgesmesterskap for følgende aldersbestemte klasser: 
G19, G17 og G15. 
J19-17 og J15. 
(J19 og J17 deles i to klasser, som for gutteklassene, så fort det er grunnlag for det.) 
Administrerende myndighet bestemmer antall deltakerlag og praktisk gjennomføring i de enkelte 
klasser. 
 
Alle lag må innen 1.januar inneværende sesong bekrefte bindende (skriftlig) til Norges Bandyforbund 
om de ønsker å delta i NM-sluttspillet hvis de blir kvalifisert etter reglene under.
Alle kretser/regioner må innen 1. november inneværende sesong melde til NBF hvor mange 
seriespillende lag de har i de ulike aldersbestemte NM-klasser, og hvor mange kretser som er 
representert i deres ulike NM-klasser. 
NBF skal innen 1. desember inneværende sesong fordele antall NM-plasser til de ulike 
kretser/regioner og gi kretsene/regionene beskjed om dette. 
Alle kretser/regioner må innen 1.januar inneværende sesong bekrefte bindende (skriftlig) til NBF hvor 
mange av deres plasser i NM-sluttspillet de skal benytte. 
Alle kretser/regioner skal innen 14 dager før NM-gruppespill arrangeres ha rapportert inn skriftlig til 
NBF hvilke lag som skal delta fra deres krets/region. 
 
Kretser med eget seriespill skal ha mulighet til å være representert med minst ett lag i NM. Det skal 
spilles en kvalifiseringsturnering mellom lagene i en krets for å avgjøre hvilket lag som er kvalifisert 
til NM-sluttspillet. 
 
Kretser som ikke har eget seriespill og der lag heller ikke deltar i andre kretsserier kan søke om en 
plass i NM-sluttspillet innen fastsatte frister. 
 
Kretser som ikke har eget seriespill men har lag som deltar i en annen kretsserie donerer sin plass inn i 
den angjeldende serien. Hvis kretsens lag spiller i flere ulike interkretsserier bestemmer seksjonsstyret 
hvilken interkretsserie som skal tildeles kretsens NM-plass. 
 
Kretser som har eget seriespill og som har lag som deltar i andre kretsserier må selv avgjøre hvilket 
lag som skal delta i NM-sluttspillet. Dersom kretsen ikke har avklart dette før seriespillet tar til, deltar 
vinner av serien i egen krets i NM. 
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Hvis det etter kvalifiseringsprosessen over ikke er åtte lag kvalifisert til NM, avgjør seksjonsstyret ut 
fra en matematisk fordeling med utgangspunkt i antall lag som deltar i kretsenes seriespill, hvilke 
serier som får ekstra tildelte plasser til NM-sluttspillet. 
 
Det tillates ingen dispensasjoner fra aldersbestemmelsene for spillere i NM-sluttspill. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
§ 24. Skolemesterskap. 
Mesterskap for skoleverket arrangeres både for jenter og gutter. Turneringene er åpne for skolelag, og 
spilles etter NBF's innebandyregler med tilpasninger.  
Mesterskap for barne-, ungdoms- og videregående skole er kretsenes ansvar og arrangeres i samarbeid 
med skolene. Kretsene avgjør selv om det skal arrangeres slik turnering. Turneringen skal ikke 
arrangeres over større område enn ett fylke. 
 
Punkt 1. Barneskolemesterskap. 
Barneskolemesterskap er kretsene og tilhørende klubbers ansvar. Kretsene avgjør selv om de skal 
arrangere turnering for barneskoler. Turneringen skal ikke arrangeres over større område enn ett fylke. 
 
Punkt 2. Ungdomsskolemesterskap. 
Ungdomsskolemesterskap er kretsenes ansvar. Kretsene avgjør selv om de skal arrangere turnering for 
ungdomsskoler. Mesterskapet spilles på liten eller stor bane, med skolelag. Turneringen skal ikke 
arrangeres over større område enn ett fylke. (Kretsene bør stimulere til at skolene arrangerer 
skolemesterskap mellom klasser). 
 
Punkt 3. Mesterskap for videregående skoler. 
Mesterskap for videregående skoler er kretsenes ansvar. Kretsene avgjør selv om de skal arrangere 
turnering for videregående skoler. Mesterskapet spilles på liten eller stor bane, med skolelag. 
Turneringen skal ikke arrangeres over større område enn ett fylke. (Kretsene bør stimulere til at 
skolene arrangerer skolemesterskap mellom klasser). 
 
Vedtatt mot 4 stemmer 
  
§ 26, Punkt 2. NM-sluttspill og kvalifiseringer. 
Det spilles med effektiv spilletid i NM-sluttspill for senior, i kvalifiseringer til forbundsseriene, og i 
alle NM-finaler for klubblag i aldersbestemte klasser. 
(NM-finalene for klubblag i klassene G15/J15 spilles over 3x15 minutter. Alle andre klasser spilles 
over 3x20 minutter i alle klasser.) 
 
Enstemmig vedtatt 
  
§ 27, Punkt 5. Administrasjon. 
Kretsserier administreres normalt av kretsenes innebandyseksjoner, dersom det ikke er bestemt at en 
kretsserie administreres av forbundet. Interkretsserier og Norgesmesterskap i aldersbestemte klasser 
administreres av NBFs seksjonsstyre. NBFs seksjonsstyre er øverste myndighet for NM-sluttspillene i 
seniorklassene.  
Kretsserier og interkretsserier administreres normalt av kretsenes innebandyseksjoner, dersom ikke 
annet er bestemt. Norgesmesterskap i alle klasser administreres av NBFs seksjonsstyre.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
§ 28. Spilleforbud. 
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Hvis seksjonsstyret finner det nødvendig, kan det legges ned spilleforbud såvel for klubber som for 
enkelte spillere. 
Om kampstraff I, II og III i obligatorisk kamp (supplerende bestemmelser til NBFs "Sanksjons- og 
protestreglement", og "Spilleregler for innebandy"): 
En spiller som blir idømt kampstraff I (rødt kort), skal ikke stå over utover den aktuelle kampen. 
Klubben som får en spiller utvist, plikter å bringe på det rene om det røde kortet gjelder kampstraff I, 
II eller III, senest innen neste obligatoriske kamp i samme klasse, administrert av samme instans. 
Kampstraffens art skal være notert på kampskjemaet. 
En spiller som blir idømt kampstraff II eller III (rødt kort), skal automatisk stå over neste obligatoriske 
kamp i samme klasse, administrert av samme instans. Klubben som får en spiller utvist for kampstraff 
II eller III, plikter å bringe på det rene om spilleren skal stå over kamper utover den første senest innen 
obligatorisk kamp nr 2 uansett klasse eller administrerende myndighet. Se forøvrig "Sanksjons- og 
protestreglementet" og "Spilleregler for innebandy". 
Det kan legges ned spilleforbud så vel for klubber som for enkeltspillere. 
 
Bestemmelser om Kampstraff I, II og III 
Følgende gjelder ved kampstraff I, II og III (rødt kort) i obligatorisk kamp: 
Klubben som får tildelt kampstraff på en av sine spillere, plikter å bringe på det rene om kampstraffen 
gjelder kampstraff I, II eller III. 
En spiller som blir idømt kampstraff I, skal ikke stå over utover den aktuelle kampen. 
En spiller som blir idømt kampstraff II eller III, skal automatisk stå over neste obligatoriske kamp i 
samme klasse, administrert av samme myndighet. 
Klubben som får tildelt kampstraff III på en av sine spillere, plikter å bringe på det rene om spilleren 
skal stå over kamper utover den første, senest innen obligatorisk kamp nr 2 uansett klasse eller 
administrerende myndighet. 
Se forøvrig "Sanksjons- og protestreglementet" og "Spilleregler for innebandy". 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
§ 30, Punkt 3. Ikke spilleberettiget spiller, andre avsnitt: 
Bruker en klubb en ikke spilleberettiget spiller, kan dette medfører dette tap på w.o. med sifrene 5-0 
(jfr. Sanksjons- og protestreglementet). Har begge klubber i en kamp benyttet ikke spilleberettigede 
spillere settes kampresultatet til 0-0, og ingen av lagene blir tilkjent poeng (jfr. Sanksjons- og 
protestreglementet). 
For at et lag skal kunne påberope seg walkover seier som følge av brudd på punkt C, må laget sørge 
for å få påtegning på kampskjema av dommer umiddelbart etter kampen eller etter at kampen er 
avbrutt. 
Forbundsstyret eller den de bemyndiger, kan reagere med ytterligere forføyninger overfor den aktuelle 
klubben (jfr. Sanksjons- og protestreglementet) dersom de finner det hensiktsmessig. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 

8.3 Andre forslag (Simpelt flertall for å bli vedtatt) 
 
8.3.1 Forslag fra Østfold Bandykrets: 
 
Forslag om fordeling av lisenspenger 
 
Begrunnelse: 
I dag er det slik at kretsene har det alt overveiende jobben med lisenskontroll, sammen med 
administrasjonen har ansvaret for detaljert informasjon til klubbene om kravet til og nødvendigheten 
av lisens, samt må ta i mot kritikk for rigide bestemmelser og forsvare disse. 
Deretter går pengene i sin helhet til seksjonsstyret som bruker dem på landslag og eliteserielag. 
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Dette synes ØBK er helt urimelig, og mener at kretsene/regionene bør ha minst en andel på 10% av 
lisensinntektene i sine respektive kretser/regioner. 
Ved siden av at det synes helt rimelig med en fordeling, så vil det også kunne være en kraftig 
inspirasjon for kretsen til å jobbe ennå hardere med rekruttering i lisenspliktige alderstrinn. 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret finner ikke rom for å avsette en fast andel av lisensinntektene i budsjettforslaget som 
legges frem for årsmøtet. Kretsene mottar i dag et vesentlig bidrag til sin drift fra NBF. Seksjonsstyret 
vil, i samarbeid med kretsene og administrasjonen, se nærmere på hvilken form denne støtten bør ha i 
fremtiden. 
 
Seksjonsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
 
8.3.2 Forslag fra Agder Bandykrets: 
 
Forslag om fordeling av lisenspenger 
 
Bakgrunn: 
I dag er det slik at kretsene har den altoverveiende jobben med lisenskontroll, som sammen med 
administrasjonen i NBF har ansvaret for detaljert informasjon til klubbene om kravet til og 
nødvendigheten av lisens, samt må ta i mot kritikk for rigide bestemmelser og forsvare disse. Deretter 
går pengene i sin helhet til seksjonsstyret som benytter dem til arbeid og aktivitet med landslag og 
forbundsserier. 
 
Konklusjon: 
Dette synes Agder Bandykrets er helt urimelig, og mener at kretsene/regionene bør ha en betydelig 
andel av lisensinntektene tilbakeført til sin respektive krets/region. Størrelsesorden bør være mellom 
10 og 20 %. I tillegg til at det synes helt rimelig med en fordeling, så vil det også være en god 
inspirasjon for krets/region til å jobbe ennå hardere med rekruttering i lisenspliktige alderstrinn.  
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret finner ikke rom for å avsette en fast andel av lisensinntektene i budsjettforslaget som 
legges frem for årsmøtet. Kretsene mottar i dag et vesentlig bidrag til sin drift fra NBF. Seksjonsstyret 
vil, i samarbeid med kretsene og administrasjonen, se nærmere på hvilken form denne støtten bør ha i 
fremtiden. 
 
Seksjonsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
 
8.3.3 Seksjonsstyrets forslag til dommergodtgjørelse fra og med sesongen 2012/2013: 
 
Eliteserien for menn: kr.1100,- pr. dommer. 
Eliteserien for kvinner:  kr.  950,- pr. dommer. 
1.div øst for menn:  kr.  850,- pr. dommer. 
 
En økning med kr 50,- fra forrige sesong. 
 
Enstemmig vedtatt 
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8.3.4 Forslag fra Harstad IBK 
 
Reisekasse for eliteserien menn sesongen 2012/2013: 
 
Harstad IBK ønsker å fremme sak om reisefordeling ut i fra samme fordelingsnøkkel som tidligere år 
Harstad IBK var i eliteserien. 
 
Hvis reisefordelingsbeløpet er kr. 180000 som sist HIBK var i eliteserien, ser vi for oss at 
reisefordelingen ses i sammenheng med utgiftene, og fordeles ut i fra utgiftsprosent 60 % til Harstad 
IBK. 40 % fordeles på de resterende 11 lag. 
 
Her følger en begrunnelse for forslaget: 
 
Reise for Harstad: Fly Harstad-Oslo t/r 16 x 1600 x 6  =  153600,- 
                                    Overnatting 8 rom x 750 x 12         =    72000,-  
                                    Transport. Leiebil/maxitaxi             =    44000,- 
 Til sammen ca. kr.269600,- 
 
Østlandslag har til sammenligning ca. kr. 40000,- i reise og overnattingsutgifter. 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Harstads forslag som innebærer totalt kr.108.000,- (kr.9.000,- pr. lag) i reisefordeling til Harstad, er 
bakt inn i seksjonsstyrets forslag til avgift for serien. Tillegg: Klubber som mottar tilskudd fra 
reisekassen, plikter å levere regnskap til seksjonsstyret etter avsluttet sesong, senest 1 uke etter eget 
årsmøte. 
 
Seksjonsstyrets innstilling med tillegget enstemmig vedtatt 
 

Sak 9: Valg 2012/2013 
 
 
Seksjonsstyret NBF-I 2012/2013: 
 
Leder: Tove Johannessen, Greåker IBK Valgt for 2 år 
Nestleder: Lars Gunnar Larsen, Nor92 Ikke på valg (1 år igjen) 
1. Styremedlem: Lisbet Norstrøm, Gjelleråsen IF Ikke på valg (1 år igjen) 
2. Styremedlem: Kristian Pettersen, Bakklandet IBK Valgt for 2 år 
3. Styremedlem: Monica Bakke, Holmlia SK Valgt for 2 år 
1. Varamedlem: Terje Olav Hagen, Kopervik IL Valgt for 1 år 
2. Varamedlem: Arild W. Vike, Sveiva IB Valgt for 2 år 
3. Varamedlem: Ole Petter Rogne, Sarpsborg IBK Valgt for 2 år 
 
Alle valgt ved akklamasjon. 
 
 
Foreslå representant til Forbundsstyret. Denne velges formelt på Forbundstinget: 
Seksjonsleder Tove Johannessen enstemmig foreslått. 
 
 
Valg av representanter til Forbundstinget: 
Seksjonsstyret gis fullmakt til å velge det antall representanter seksjonen har krav på. 
 



17  

Seksjonsstyrets forslag til ny Valgkomité for 2012/2013: 
Leder: Carl Otto Evensen, Sveiva IB 
Medlem: Marit Holte, Gjøvik IBK 
Medlem: Terje Nervik, Nidaros IBK 
Medlem: Helge Branting, Sveiva IB 
Medlem: Cecilia Lundin, Lye IL 
 
Enstemmig valgt 

 

Sak 10: Avgifter for sesongen 2012/2013 
 
Eliteserien menn (12 lag) Kr.  Eliteserien kvinner (6 lag) Kr.
     
Påmeldingsavgift 25.000,-  Påmeldingsavgift 25.000,-
Reisekasse serie (fordelingskasse) 9.000,-  Reisekasse serie (fordelingskasse) 0,-
Reisekasse dommer 20.000,-  Reisekasse dommer 17.000,-
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: 50.000,-
 

1.div ØST menn (12 lag) Kr.
  
Påmeldingsavgift 25.000,-
Reisekasse serie (fordelingskasse) 0,-
Reisekasse dommer 20.000,-
Sensoravgift (dommerobservasjoner) 2.500,-
E-cup avgift 0,-
Kval -avgift 2.500,-

SUM: 50.000,-

 
Vedtatt (30 for, 1 mot) 
 
Følgende avgifter foreslås for sesongen 2012-2013: 
Overgangssaker som er klare til behandling før 1.9: kr. 800,- (Nå kr.  600,-) 
Overgangssaker som er klare til behandling etter 1.9: kr. 1400,- (Nå kr. 1100,-) 
Gebyr ved utlån av spillere over 17: kr. 1400,- (Nå kr. 1100,-) 
 
Falt (ingen for) 
 
Endringsforslag fra Harstad IBK: Beholde fjorårets satser for sesongen 2012/2013. 
 
Vedtatt (34 for, 10 mot) 
 
Endringsforslag fra Sagene IF: Overganger i hele overgangsperioden settes til kr. 750,-. 
 
Ikke behandlet da Harstad IBKs forslag ble vedtatt 
 
Endringsforslag fra OSI: Overgangsavgift for studenter og vernepliktige settes til kr. 450,-. 
 
Falt mot 6 stemmer 
 
Medieavgift for klubber i obligatorisk seriespill: kr.  600,- (Nå kr. 500,-) 
 
Enstemmig vedtatt 



Sak 11:  Behandle handlingsplan for sesongen 2012/2013 
 

Det ble ikke fremlagt noen handlingsplan for sesongen 2012/2013, da dokumentet har ligget 
på seksjonsleders pc, som ulykkeligvis har havarert. Styret vil komme tilbake med 
informasjon om hvordan handlingsplanen skal behandles. 
 

Sak 12:  Budsjett for kommende sesong (2012/2013) 
   

På bakgrunn av endring av overgangsavgiftene justeres budsjettet ned med kr. 20.000,-. Det blir 
da budsjettert med et overskudd i størrelsesorden kr. 80.752,-. 
 
Enstemmig vedtatt med justeringen (godkjennes av 
forbundstinget/forbundsstyret) 

 
 

Dirigent Jan Hagen takket for seg, og avgående seksjonsleder Lars Gunnar Larsen takket for et 
konstruktivt årsmøte. Dirigent, avgående seksjonsmedlemmer og president ble takket av med 
blomster. Nyvalgt seksjonsleder Tove Johannessen mottok også en blomst og takket for tillitten. 
Det nye styret gleder seg til de utfordringene som ligger foran dem, og ønsker et godt samarbeid 
med alle i innebandy-Norge.  
 
Møtet ble hevet kl 16.10. 
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