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Protokoll for seksjonsstyret innebandy møte nr. 7 2019/2020  
16. april, Ullevål Stadion 

 
Tilstede på 

Teams: 

 

 

Ikke tilstede: 

Ståle A. Wiig, Gitte Bjerkelund, Petter Alexandersen, Martin Gøranson, Anette Marie Berg, 

Paal Saastad, Kristine Løken, Ragnhild Ådland, Frank Nordseth (adm.), Terje Larsen (adm.) 

 

 

Per Melbye, Stian Bredby 

  

Saksliste       
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Sak 38-20 Eventuelt nytt fra Ankeutvalget 

Sak 39-20 Videre planlegging for sesongen 2020/2021  

Sak 40-20 Aktiviteter for klubbene i korona-perioden 

Sak 41-20 Eventuelle endringer i kampreglementet, ref. uforutsette saker 
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Protokoll 
 

Paal refererte først litt fra Forbundsstyre-møtet tidligere på ettermiddagen. De hadde en gjennomgang av 

økonomiske konsekvenser. Forbundet avventer med fakturering av serieavgifter, men sender ut lisensene. Det 

jobbes med å igangsette aktivitet innenfor smittevernsreglene. 

 

Videre informerte han litt om hva arbeidsgruppen og Forbundsstyret har jobbet med den siste måneden. 

 

  

Sak 35-20 Protokoll 2006 

Vedtakssak 

Protokollen fra styremøte nr. 6 2019/2020 ble godkjent pr. e-post i etterkant av møtet.  
  
Vedtak sak 35-20: 

Protokollen ble vedtatt. 

 
Sak 36-20 Avklare årsmøtet 2020 

Infosak 

Forbundsstyret har tidligere i dag vedtatt at seksjonsårsmøtene og Forbundstinget utsettes 1 år. 

Paal spurte hvilke styremedlemmer som var villige til å sitte frem til juni 2021. Alle i styret takket ja til dette. 

 

Forbundsstyrets vedtak gjeldende sak 36-20: 

Forbundsstyret har vedtatt at seksjonsårsmøtene og Forbundstinget utsettes 1 år. 
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Sak 37-20 Fjellkameraternes forespørsel om utsatt frist for deltakelse i elite kvinner 

Diskusjonssak 

Dette må avklares på arbeidsgruppens neste møte, slik at Fjellkameraterne får et svar. 

 

 

Sak 38-20 Eventuelt nytt fra Ankeutvalget 

Infosak 

Det er ikke mottatt svar fra Ankeutvalget pr i dag. 

 

 

Sak 39-20 Videre planlegging for sesongen 2020/2021   

Diskusjonssak 

Vi planlegger primært for en normal sesong fra 12.-13. september, og ser an hvilke restriksjoner 

helsemyndighetene fortløpende kommer med. Vi må være innstilt på å amputere forbundsseriene. Her er det 

størst utfordringer knyttet til eliteserien for menn pga at den er landsdekkende, og det kan være utfordringer 

med hensyn til reiserestriksjoner, flyselskapenes tilbud osv. Vi må ha 16 helger tilgjengelig for å gjennomføre 

en dobbel serie i elite menn. De to andre seriene kan være noe enklere å få gjennomført da alle kamper også kan 

avvikles på hverdager. 

 

 

Sak 40-20 Aktiviteter for klubbene i korona-perioden 

Diskusjonssak 

Dette punktet skal tas opp på et møte med alle ansatte i NBF torsdag 17. april. Det er et ønske fra seksjonsstyret 

at det utarbeides spesifikke øktplaner, slik at klubber og lag skal vite hva de kan gjøre og ikke gjøre på trening. 

Det er naturlig at en slik bestilling adresseres til Utviklingsavdelingen. 

 

 

Sak 41-20 Eventuelle endringer i kampreglementet, ref. uforutsette saker 

Infosak 

Vi må jobbe for å få på plass en paragraf som gir styret hjemmel til å vedta saker i ekstraordinære situasjoner, 

slik at vi kan tilpasse reglementet for å kunne avvikle vår aktivitet. 

 

 

Sak 42-20 Elitelisenssøknader med frist 20. april 

Infosak 

Vi avventer søknader og gir klubbene utsettelse med å sende inn internregnskap og budsjett. Seksjonsstyret må 

gå i dialog med alle klubbene for å få kunnskap om deres status på økonomi, spillerstaller osv. 

 

Det er behov for å invitere til et forbundsserieforum så snart det lar seg gjøre for å kunne informere om den 

generelle statusen. 

 

Mange klubber signerer spillere utenfor overgangsvinduet, og fronter det i sosiale medier. Praksisen rundt dette 

må diskuteres med klubbene. Høre med Kim om det juridiske i denne sammenheng. 

 

 

Sak 43-20 Landslagskomité 

Diskusjonssak 

Paal og Ståle fortsetter arbeidet med dette. Paal informerte de nye sekretærene, Frank og Terje, om bakgrunnen 

for etablering av komiteen. Saken utsettes til neste møte. 

 

 

Sak 44-20 Langtidsplan 

Diskusjonssak 

Paal informerte om en 8-årig plan med fokusområder, utarbeidet i samarbeid med blant annet LinkT. 

Paal sender ut langtidsplanen til styret slik den ser ut pr i dag. Paal ønsker at styret jobber i grupper med de 

ulike fokusområdene. 
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Styret lager så en grovskisse av en plan til neste årsmøte på hva styret ønsker å prioritere og jobbe med. 

Styret påser at EL-innebandy inkluderes i planen. 

 

 

Sak 45-20 Eventuelt 

Infosak 

Til info så har styret hatt ekstraordinære møter 18. mars, 26. mars og 3. april knyttet til korona-situasjonen og 

Forbundsstyrets arbeid i den perioden.   

 

 

 

 

 

Norges Bandyforbund – Innebandyseksjonen 

 

 

Paal Saastad /S/    Frank Nordseth 

     Terje Larsen 

 

Leder     Sekretærer 


