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2.1 NYTT FRA FORBUNDET/ADMINISTRASJONEN 

2.1.1 Status fordeling av 
komitéene 

Etter møte i dag består komitéene av følgende personer: 
 
Utviklingskomitéen:  
Sebastian (leder), Shamaila og Chanette. Sebastian 
spør Mahin om vil være med her. 
 
Dommerkomitéen:  
Kamran (leder) og Wajid (dommeransvarlig) 
 
Seriekomitéen:  
Richard (leder), Jimena, Andrew. 
 
Det ble også diskutert andre navn. Det blir kontinuerlig 
rekruttert personer inn i komitéer. 
 

2.1.2 Informasjon fra forbundet 
rundt administrasjon 

Til informasjon så slutter Khidash hos Norges 
Bandyforbund. Han jobber ut september. 
Situasjonen endrer seg nå ettersom Khidash slutter i 
jobben hos NBF. Sebastian skal ha et møte med Tomas 
om hva som skjer videre. 
 
Det har blitt bestemt at seksjonen skal ha møte med 
klubbene under Mask Cup i september. Her oppfordres 
alle ildsjeler til å delta på møte. Seksjonen ønsker at 
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flest mulig folk fra miljøet skal delta på det møte slik at 
alle får informasjon om situasjonen og dens 
konsekvenser. 

2.1.2.1 Fordeling av oppgavene Vi fortsetter å jobbe med Excel filen i felles område. Alle 
komitéer må skrive sine initialer på de oppgavene de 
mener de kan gjøre og ligger under deres 
ansvarsområde. 

2.1.3 Landslag Sebastian la frem plan for landslag. 

 

 

 

 

2.2 INFO FRA SERIEKOMITÉEN 

2.2.1 Utendørssesongen 2022 Starter igjen med sesongen i dag. Minner om 
retningslinjer for kampskjemaer. Klubbene må 
videreformidle informasjon til sine trenere og lagledere. 

2.2.2 Status NM sluttspillet 2022 Kvinne NM ble diskutert. Seriekomitéen har laget et 
oppsett for NM som sendes snart til klubbene. 

2.2.3 Innendørs 22/23 – videre 
plan 

Seksjonen er enig i at det er for mange lag i Eliteserien til 
å ha én divisjon. Flere muligheter ble diskutert. 
Seriekomitéen tar endelig avgjørelse. Det skal først høres 
med noen klubber om ting som ble diskutert på møte. 
Seriekomitéen ser på oppsettet etter Sebastian sitt møte 
med Tomas og møte med klubbene. Dette fører til at 
serieoppsettet ikke vil være klar før slutten av september. 

 

 

 

 

2.3 INFO FRA DOMMERKOMITÉEN 

2.3.1 Info fra DK og videre plan Det er per dags dato kun 2 medlemmer i 
dommerkomitéen. DK jobber med å nominere dommere til 
Europa Cup innendørs 2023. Frist for dette er 15. august. 
 
Oppsett av dommere ble diskutert. Dommeransvarlig 
ønsker ikke å sette opp dommere etter klubbnavn. DK 
jobber med å lage dommeroppsett i Excel slik at det blir 
oversiktlig for alle. 
 
Ref. årsmøte 2022: Seriekomitéen må kommunisere med 
dommerkomitéen før serieoppsettet for innendørs blir 
sendt ut. Dommerkomitéen setter opp dommerne før det 
blir sendt ut til klubbene. 

 

 

 

 

2.4 UTVIKLING 

2.4.1 Info fra utviklingskomitéen Her er det ingen oppdatering. Det har vært dialog med 
personer fra Bergen i helgen. Norway Winter Cup ble 
diskutert. Seksjonen ønsker i første omgang at klubber 
arrangerer cuper og ikke seksjonen. Det er ønskelig med 
2 cuper utendørs og 2 cuper innendørs. Seksjonen spør 
Oslo, Furuset og Kringsjå om to av dem ønsker å 
arrangere én cup hver i innendørs. Før sesong 
(høstferien), vinterferien eller påsken. 

2.4.2 Nordisk samarbeid Her er det heller ingen oppdatering. Det er ønskelig med 
et innendørs nordisk mesterskap, hvor lag nr. 2 og lag nr. 
3 fra foregående sesong deltar. På denne måten får også 
andre plassen og tredje plassen i serien noe å spille for. 
Første plassen i serien drar på Europa cup. 
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2.4.3 Info fra 
utviklingskonsulenten 

Her er det ingen oppdatering. Se referat fra forrige møte. 
Khidash skal ha møte med Tomas og finne ut hvordan 
oppsigelsestiden skal brukes mest effektivt. 

 

 

 

 

2.5 EVENTUELT Ingenting ble tatt opp her. 

 

Neste møte blir onsdag 14. september 2022 på Voldsløkka 

 

 


