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Protokoll 
  

Sak 08-21 Protokoll 01-20/21 

 

Vedtak: Protokollen fra styremøte nr. 1, 2020/2021, ble formelt godkjent. 

 
  

Sak 09-21 Status og oppsummering korona, herunder NM for aldersbestemte klasser 20/21 

Forbundet har mottatt informasjon fra våre observatører vedrørende arrangementer, og det er stort sett gode 

tilbakemeldinger om at klubbene gjøre en god jobb. De få tingene vi har sett at ikke fungerer optimalt har 

forbundet sendt ut påminnelse til alle klubbene om, og bedt om at de også informerer om videre til spillerne 

spesielt med tanke på dette med avstandsregelen utenfor banen. 

 

Enkelte klubber må gis beskjed om at tilskuerne ikke kan henge over rekkverket på tribunen, pga at spillerne og 

sekretariat sitter rett under tribunen. De må ha en fysisk sperre nederst på tribunen, slik at vi unngår dette. 

 

Administrasjonen mangler månedlige smittevernrapporter fra enkelte av elitelagene, og det må purres opp. 

 

Administrasjonen purrer de medisinske ansvarlige som ikke har sendt inn sin månedlige rapportering om 

smittevernet i elitelagene. 

 

Det ble bestemt at styret gjennomfører et kort Teams-møte på kvelden 14. oktober for å vedta hvilken 

informasjon forbundet går ut med til klubbene 15. oktober om hva som skal skje med NM aldersbestemte 

klasser. 

 

 

Sak 10-21 Langtidsplan 

Paal utfordret styret på å tenke på alternative deltakere utenfor styret og administrasjonen, som kan involveres 

i arbeidet med en langtidsplan. Ønskelig å ha med personer fra de ulike nivåene og miljøene, slik at styrets 

langtidsplan inneholder det vi ønsker. 

 

 

 

 



 NBF-Innebandyseksjon  

  

Sak 11-21 Elektronisk betaling dommere 

Administrasjonen i NBF har ikke hatt kapasitet til å rulle ut digitale dommerregninger for alle regionene våre, 

da erfaringene fra OABR har vært at det tar mye tid å få klubbene og dommerne inn i nye rutiner. Det krever 

mye oppfølging fra administrasjonen å hjelpe klubber og dommere. 

Det har nå kommet henvendelser fra klubber i SørØst som etterspør innføring av digitale dommerregninger i 

deres region, for å unngå utbetaling av kontanter til dommerne, spesielt med tanke på dagens covid-19 

situasjon. 

 

Vedtak:  
Styret ønsker at administrasjonen forbereder oppstart av digitale dommerregninger i TurneringsAdmin i SørØst 

Bandyregion fra 1/1-21, og at regionens administrasjon, klubber og dommere følges opp med opplæring i tiden 

frem til oppstart og støtte når det er satt i verk. 

 

 

Sak 12-21 Eventuelt

 

12.1-21 IFFs strategiplan 2021-2032 

Innebandyseksjonen har mottatt utkast til IFFs strategiplan for 2021-2032, og blitt bedt om å komme med 

tilbakemelding på innholdet innen 30. september 2020. 

 

Vedtak: 

Norges Bandyforbund v/Innebandyseksjonen har ingen innsigelser på IFFs strategiplan. Administrasjonen 

melder dette tilbake til IFF innen fristen. 

 

12.2-21 Amedia – streaming 

Seksjonsleder informerte om at styret i en god stund har vært i dialog med Amedia for å forsøke å få på plass 

muligheter for streaming av kamper i eliteseriene for kvinner og menn. Det har nå kommet et utkast til avtale 

fra Amedia, som styret må gjennomgå før prosessen tas videre. 

Seksjonsleder følger opp arbeidet med Amedia og informerer om ny status på neste møte. 

 

12.3-21 Dommerobservatørskjemaet – kontroll av smittevern 

Frank informerte om at kontroll av smittevern er blitt lagt til i observasjonsskjemaet som et oppfølgingspunkt 

for dommerobservatørene. 

 

12.4-21 Innstramminger av tiltakene i Oslo kommune 

Innebandyseksjonen er innstilt på at vi i Oslo, inntil videre, ikke tillater tilskuere på våre kamper til vi har fått 

bedre innsikt i hva retningslinjene innebærer. Må poengtere overfor klubbene at vi jobber for å få en større 

klarhet i hvilke retningslinjer som er gjeldende for antall tilskuere på de ulike nivåene, og at vi kommer tilbake 

med mer informasjon om dette.  

 

Vedtak: 

Seksjonen ber koronaberedskapsgruppen i forbundet om å behandle saken og komme med et vedtak 

vedrørende hva som skal gjelde med hensyn til tilskuere på kamper i Oslo kommune og eventuelt nærliggende 

kommuner.  

(Kort tid etter styremøtet sendte myndighetene ut presiseringer, som førte til at det allikevel ikke var nødvendig 

å ikke tillate tilskuere inntil videre på kamper i Oslo). 
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