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Protokoll for seksjonsstyret innebandy møte nr. 6 2019/2020  
2. mars, Ullevål Stadion 

 
Tilstede: 

 

 

Ikke tilstede: 

Ståle A. Wiig, Gitte Bjerkelund, Per Melbye, Petter Alexandersen, Martin Gøranson, Anette 

Marie Berg 

 

Paal Saastad, Stian Bredby, Kristine Løken, Ragnhild Ådland, Jostein Sjaatil (adm.)  

Saksliste      Orienteringssaker 
 

Sak 30-20 Protokoll 2005 

Sak 31-20 NM sluttspill kvinner 

Sak 32-20 Dobbel lisens 

Sak 33-20 Media og kommunikasjon 

Sak 34-20 NM-finaler 2020 

 

EL-innebandy: NM uka  

Landslag 

 

Protokoll 
  

Sak 30-20 Protokoll 2005 

Vedtakssak 

Protokollen fra styremøte nr. 5 2019/2020 ble godkjent i møte.  
  
Vedtak sak 30-20: 

Protokollen ble vedtatt. 

 
Sak 31-20 NM sluttspill kvinner 

Diskusjonssak 

Formen på NM sluttspill kvinner ble diskutert på Forbundsserieforum 29. januar. På bakgrunn av diskusjonen 

ønsket styret å se på hva som skulle til av endringer i lovverket for at administrerende myndighet kan avvikle 

NM for kvinner på annen måte enn bestemmelsene sier i dag.  

 

Administrasjonen utarbeidet et forslag til endring av kampreglement §22 til en mer fleksibel bestemmelse. 

Endringen foreslått: Hvis det gjennomføres en eliteserie med mindre enn 10 lag, blir det ikke avholdt et NM-

sluttspill som tar utgangspunkt i eliteserien. Administrerende myndighet avgjør da hvordan NM-sluttspillet skal 

gjennomføres. 

 

Styret diskuterte endringen og vil utarbeide et forslag til endring av bestemmelsen i §22 til årsmøte. 

 

 

Sak 32-20 Dobbel lisens 

Diskusjonssak 

Dobbel lisens ble diskutert på Forbundsserieforum 29. januar. Diskusjonen kom som en oppfølging av 

diskusjon rundt overgangsreglement.  

 

Styret diskuterte dobbel lisens nærmere i styremøtet. Momenter som ble diskutert var at klubbene kan holde på 

sine medlemmer og gi et bedre tilbud til spillere. Styret vil be administrasjonen om å utrede nærmere hva som 

skal til av lovendring for et slikt forslag.   
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Sak 33-20 Media og kommunikasjon  

Diskusjonssak 

Det ble informert om status per dags dato.  

 

Det jobbes videre med Amedia om å avklare rammer som må til for å få på plass en avtale slik at våre kamper 

kan få en bredere dekning. Samtalene med Amedia er i full gang, og ambisjonen er å kjøre en test i forbindelse 

med avslutningen av sesongen. 

 

 

Sak 34-20 NM-finaler 2020 

Diskusjonssak 

Etter nyttår har det vært løpende dialog mellom seksjonsstyret og St. Croix i forbindelse med NM finalene. 

Dette for å lande siste detaljer i avtalen med St. Croix som arrangørklubb. Styret vil ha tettere dialog med 

administrasjonen fremover for å være tett på avtalen og status angående arrangementet.   

 

Det vil utarbeides en enkel gjesteliste på 30-40 personer. Styret ser ikke behov for å ha VIP. Det vil reserveres 

sitteplasser for de som er på gjestelisten.  

 

 

 

 

Norges Bandyforbund – Innebandyseksjonen 

 

 

Paal Saastad /S/    Ståle A. Wiig 

Leder     Sekretær 


