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Protokoll fra styremøte i innebandyseksjonen,                                      
møte nr. 4 2017/2018 8. februar, Ullevål Stadion 

Tilstede: 

 

 

 

 

Ikke tilstede:  

Paal Saastad, Gitte Bjerkelund, Lisbeth Hildremyr, Christian Moldjord, Ole Petter Rogne, 

Ståle Wiig, Ragnhild Ådland, Gry Johansen, Silje Johansen, Jostein Sjaatil 

(administrasjonen), Lars Bunæs (administrasjonen, deler av møtet), Tomas Jonsson 

(administrasjonen, deler av møtet),  

 

Elling Allendes 
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Sak 2-18 Dispensasjon fra spillereglement 201, 2) som prøveordning i Oslo og Akershus Bandyregion 
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Protokoll 

 
Sak 13-18 Protokoll styremøte nr. 3 2017/2018  

Vedtakssak:  

Protokollen fra styremøte nr. 3 i sesongen 2017/2018 ble godkjent over e-post 8.-14. desember 2017. 

 

Sak 19-18 Tildeling av NM-plasser til regionene i aldersbestemte klasser  

Vedtakssak:  

Seksjonsstyret har i henhold til kampreglement §23 punkt 2, foretatt en fordeling av plasser til NM-puljespill 

for aldersbestemte klasser. Fordelingen ble behandlet over e-post 25.-30. januar 2018.  

 

Vedtatt fordeling: 

 
* J19 

I klassen J19 er det ikke innrapportert seriespillende lag. Seksjonen vedtok å ikke arrangere NM J19 i april 

2018. 
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For å imøtekomme interessen og jentene som kunne vært aktuelle for et NM J19, innstilte seksjonen et NM J19 

med åpen påmelding til NM-uka 2018. NM-UKA 2018 er igangsatt etter initiativ fra Norges idrettsforbund 

(NIF) ovenfor NRK, basert på SM-Veckan i Sverige. NM-UKA samler stort og smått av norsk idrett til felles 

avvikling av nasjonale mesterskap i august/september 2018. NBF meldte sin interesse, blant 22 særforbund, 

med idrettene innebandy, EL-innebandy og landhockey som aktuelle. 

 

Dessverre ble det ikke plass til NM J19 under NM-UKA 2018. Gledelig er det blitt plass til EL-innebandy.  

 

 

Sak 21-18 Rapport A-kvinner 

Informasjonssak:  

Administrasjon avga en rapport fra VM for A-kvinner.  

 

Styret diskuterte rapporten. I diskusjonen ble det diskutert grunnlaget for et kvinnelandslag, antall lag i 

eliteserien for kvinner, nivå på den norske serien i forhold til andre land, nivået til spillerne sett i forhold til 

andre land, treningskultur, deltakelse under Vikingen, motivasjon og ivaretakelse.  

 

Seksjonen ser ikke for seg en situasjon uten landslag, men er bekymret for antall lisensierte utøvere som er 

aktuelle for et landslag.  

 

Stillingen landslagssjef A-Kvinner vil lyses ut av administrasjonen snarlig.  

 

 

Sak 24-18 Regnskap 2017/2018 og budsjett 2018/2019 

Diskusjonssak:  

Administrasjonen presenterte foreløpig regnskap, samt gikk igjennom seksjonens budsjett. Det er ikke avvik fra 

vedtatte planer og budsjetter.  

 

Styret vil se nærmere på de ulike postene i budsjettet, før et forslag til nytt budsjett legges frem for årsmøte 

2018.  

 

 

Sak 22-18 NM-finalene 21.-22. april. 

Informasjonssak:  

Styret ble orientert om arbeidet rundt NM-finalene. Sveiva står som teknisk arrangør, og det arbeides hardt med 

de løsningene som må på plass.  

 

NM-klassene J/G15, J/G17 og G19 spiller sine finaler under NM helgen 21.-22. april.   

 

 

Sak 25-18 Mandat Dommerkomiteen 

Vedtakssak:  

Seksjonsstyret vedtok dommerkomiteens mandat for sesongen 2017/2018.   

 

 

Sak 26-18 Inkluderingsutvalg 

Saken ble utsatt på grunn av forfall.  

 

 

Sak 28-18 Komiterapport Breddekomiteen  

Diskusjonssak:  

Breddekomiteen har fulgt opp seminaret fra årsmøtet 2017, og har diskutert noen løsninger og tiltak. Blant 

tiltakene er en «kokebok» bestående av erfaringer rundt utfordringer som kan deles mellom klubber. Møter 

klubber en utfordring kan en se om andre har opplevd noe lignende og lese deres erfaringer fra å løse 

utfordringene.  

 

Breddekomiteen vil kontakte administrasjonen, og diskutere ulike løsninger for å dele erfaringer.  
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Sak 16-18 Klubblisensreglement 2018/2019 

Vedtakssak:  

Styret har mottatt fem høringsinnspill fra høringsrunden på Klubblisensreglementet 2018/2019. Elitekomiteen 

og klubblisensutvalget har vurdert høringsinnspillene, og innstilte et Klubblisensreglement 2018/2019 for 

vedtak av styret. 

 

Styret var forelagt vurderingene og høringsinnspillene. Styret diskuterte de ulike innspillene fra høringen. Det 

ble spesielt diskutert frister og hvorvidt disse bør forskyves til senere eller tidligere. Det ble diskutert flere 

løsninger i forhold til å endre søknadsfrister og behandlingsfrister. Det ble diskutert om det er en fordel eller 

ulempe å forskyve søknad- og behandlingsfrister til senere på året, i forhold til en travel avslutning av sesongen.  

 

Det ble også diskutert fordeler og ulemper med å forskyve søknad- og behandlingsfristen til tidligere på året. 

31.mars er frist både for å søke om å flytte laget ned og for å ha avholdt årsmøte, i henhold til NIFs lov.  

 

Utfordringen med å forskyve søknadsfristene, er at dette vil forsinke serieoppsettet med alt det innbefatter av 

innhenting av halltider, utkast av oppsett, tilbakemeldinger på oppsett, oppsett i serieadministrasjonssystem og 

publisering.   

 

Styret endte diskusjonen på å opprettholde opprinnelige frister, for å ikke forsinke prosessen med å ferdigstille 

et serieoppsett.  

 

 

Sak 2-18 Dispensasjon fra spillereglement 201, 2) som prøveordning i Oslo og Akershus Bandyregion 

Diskusjonssak: 

Oslo og Akershus Bandyregion - innebandy vedtok på sitt årsmøte 27.mai 2017 å innføre en endring i 

spillereglement 201, 2), som en prøveordning for sesongen 2017-2018.  

 

Det er årsmøtet i innebandy som vedtar endringer/unntak fra spillereglementet. Endringen i spillereglementet 

ble ikke sendt inn som sak til årsmøtet i innebandy.  

 

Seksjonsstyret mottok i juli en søknad om dispensasjon fra Oslo og Akershus Bandyregion – innebandy. 

 

Søknaden om dispensasjon ble behandlet av seksjonsstyret over e-post 29. august til 1. september 2017.  

Styret vedtok å innvilge søknaden om dispensasjon fra spillereglement 201, 2), som en prøveordning for 

sesongen 2017/2018 i Oslo og Akershus Bandyregion – innebandy. Styret ba om en evaluering og oppdatering 

halvveis i sesongen.  

 

Oslo og Akershus Bandyregion – innebandy har sendt en evaluering av ordningen etter halvspilt sesong til 

seksjonsstyret.  

 

Styret har gått igjennom evalueringen. Ordningen videreføres ut sesongen i henhold til vedtatt dispensasjon 1. 

september 2017. Seksjonen ønsker ny evalueringen av ordningen etter endt sesong.  

 

 

Sak 17-18 Årsmøte 2018 

Vedtakssak:  

Det har blitt nevnt av styret flere aktuelle temaer, i løpet av sesongen, for seminar i forbindelse med årsmøte 

2018.  

 

Det må utarbeides et program og informasjon for seminar og årsmøte 2018. Basert på fjorårets erfaringer, 

ønsker styret å sette ned en egen gruppe som arbeider med seminaret. Styret ønsker videre en gruppe med 

medlemmer fra styret og administrasjonen. 

 

Det må utarbeides program og informasjon for seminar og årsmøtet, samt at informasjon for seminaret må 

sendes ut så snart som mulig.  
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Vedtak 17-18:  

Styret nedsatte et seminarutvalg bestående av Ståle A. Wiig og Jostein Sjaatil. Utvalget kan etter behov tilknytte 

flere personer, tillitsvalgte eller administrasjon, til arbeidet. Utvalget får i oppgave å utarbeide program og 

informasjon for seminaret, samt sette informasjonen rundt seminaret i sammenheng med årsmøte 2018. 

 

Utvalget bes om å vurdere sted og lokaler for seminar og årsmøte.  

 

 

Sak 20-18 Bruk av beskyttelsesbriller – forslag til regelendring 

Vedtakssak:  

IFF har vedtatt nytt spillereglement, som blir gjeldende fra 1. juli 2018. Administrasjonen har utarbeidet to 

forslag til regelendring. Bakgrunnen for forslaget til endringer er oversettelse og tilpasning av nytt 

spilleregelverk, og generell økning av skader. Det vil være unaturlig å fjerne en beskyttelse som allerede er 

innarbeidet uten å vite hva slags konsekvenser dette vil gi på sikt.  

 

Alternativ 1: 

Dersom en spiller benytter beskyttelsesbriller skal de være i overensstemmelse med IFFs retningslinjer for 

utstyr, og merket i overensstemmelse med disse. 

Alle endringer på beskyttelsesbrillene er forbudt. Hvis en spiller mister beskyttelsesbrillene under spillet, kan 

han fortsette å spille uten til første stopp i spillet. 

(s: I Norge skal utespillere, født i år 2000 og senere, bruke beskyttelsesbriller. Unntatt fra denne regelen er 

spillere som benytter briller med styrke.) 

 

Alternativ 2: 

Dersom en spiller benytter beskyttelsesbriller skal de være i overensstemmelse med IFFs retningslinjer for 

utstyr, og merket i overensstemmelse med disse. 

Alle endringer på beskyttelsesbrillene er forbudt. Hvis en spiller mister beskyttelsesbrillene under spillet, kan 

han fortsette å spille uten til første stopp i spillet. 

(s: I Norge skal utespillere, født i år 2000 og senere, bruke beskyttelsesbriller inntil de når senioralder (G/J 

20). Unntatt fra denne regelen er spillere som benytter briller med styrke.) 

 

Styret diskuterte skaderisikoen knyttet til briller. Bruk av briller er en innarbeidet beskyttelse. Styret diskuterte 

risikoen ved at en spiller som er vant til å spille med briller, skulle spille uten briller. Det ble også diskutert om 

spillere som er vant til å spille med briller vil begynne å spille uten. Det ble nevnt andre idretter, som bandy og 

ishockey, og hvilke grep en ser de har gjort.  

 

Diskusjonen endte opp med alternativ 2. 

Styret ønsker ikke å utvide ordningen med beskyttelsesbriller, men ser behov for å endre tidspunktet for når 

disse eventuelt tas av. Styret ser det ikke som tilfredsstillende at en spiller fra en kamp til en annen under sesong 

skal kunne ta av seg brillene, fordi han/hun har fylt 19 år. Dette vil også bli svært vanskelig å kontrollere.  

 

 

Vedtak 20-18:  

Seksjonsstyret ønsker ikke å utvide ordningen med beskyttelsesbriller. Styret ønsker en presisering i lovverket 

for når brillene kan tas av. Regelendringen vil forelegges årsmøte som regelendringsforslag. 

 

 

Sak 11-18 Ungdomsinnebandy 

Diskusjonssak:  

Styret diskuterte ungdomsinnebandy som et av temaene under seminaret i forkant av årsmøte.  

 

Ungdomsinnebandyen er noe som opptar mange, og særs de som er tilknyttet den. Styret anser temaet som 

høyaktuelt som diskusjonstema for et seminar. Det er mange ulike meninger og interesser, som kan skape en 

god debatt. Samtidig er det stadig utvikling av nye seriemodeller og endring av aktive medlemstall og lisenser i 

aldersgruppen 13-19 år.  
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Sak 12-18 Status innebandy Norge 

Diskusjonssak:  

Seksjonsstyret hadde på bakgrunn av en e-posten til eliteklubbene, høsten 2017, invitert eliteklubbene til 

seminar 15. januar 2018. I seminaret sto eliteserien, 1.divisjon og fremtidig NM som punkt 1. I tillegg sto 

klubblisensreglementet, informasjon om NM-finalene og årsmøte og seminar på agendaen.  

 

Det ble i seminaret orientert om styrets tanker vedrørende eliteserie, 1. divisjon og fremtidig NM. Tankene er 

ingen rask endring, men å tidligst se på muligheter for endring fra og med sesongen 2019/2020. Klubbene ble 

invitert til innspill i plenum.  

 

Det ble orientert nærmere for styret fra møtet med eliteklubbene 15. januar. Tilbakemeldingene fra klubbene var 

gode. En eliteserie med færre lag er en bra løsning ifølge flere.  

 

Basert på møtet, er det utarbeidet et forslag til nytt serie- og sluttspillsystem. Styret har som mål å presentere 

noe for årsmøtet 2018.  

 

Styret vil sende bestilling til administrasjonen om å utvikle dette noe mer, ut i fra styrets tanker.  

 

 
Sak 27-18 Reisefond 

Diskusjonssak: 

Årsmøtet 2017 vedtok at en ordning om reisefond skal utredes med tanke på innføring på Årsmøte i 2018. 

 

Elitekomiteen har utarbeidet et forslag for refusjon av reiseutgifter for lag i Herre Eliteserie og 1 div og 

landslagsspillere med høye reiseutgifter. 

 

Styret diskuterte kostnadene for å reise for de ulike lagene, og hvordan kostandene vil endre seg gitt ut i fra 

andre scenarioer enn ved dagens serie. Det ble videre diskutert hva som skal inngå i reisefondet og hvilke 

kriterier som skal settes. 

 

Det vil arbeides videre med forslaget, som vil ses mot seriespillforslaget.   

 

 

Sak 23-18 #Metoo 

Informasjonssak:  

Forbundsstyret i NBF har etablert rutiner for varsler. Styret ble informert om rutinene. Seksjonsstyret følger 

naturlig samme rutiner ved varsler.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Bandyforbund – Innebandyseksjonen 

 

 

Paal Saastad /S/    Jostein Sjaatil 

Nestleder     Sekretær 

 


