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Tilstede på 

Teams: 

 

 

Ikke tilstede: 

Paal Saastad, Ståle A. Wiig, Gitte Bjerkelund, Per Melbye, Stian Bredby, Petter 

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

 

 

Anette Marie Berg, Martin Gøranson. 
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Protokoll 
  

Seksjonsleder Paal Saastad startet møtet med å informere om noe av innholdet fra Forbundsstyremøtet 12. oktober. 

 

Sak 13-21 Protokoll 02-20/21 

 

Vedtak: Protokollen fra styremøte nr. 2, 2020/2021, ble formelt godkjent. 

 
  

Sak 14-21 Koronasituasjonen - status 

Vi har foreløpig kun hatt tre smittetilfeller totalt i innebandy. Det har vært ett tilfelle i G14, ett tilfelle i 

minirunde og ett tilfelle i elite menn. Det har i tilknytning til disse tilfellene ikke vært ytterligere smitte i lagene, 

så det kan se ut som etterarbeidet med isolering, karantene og smittesporing har fungert tilfredsstillende. 

 

Paal informerte om kompensasjonsordningen ved eventuelle avlysninger av seriespill. 

 

Styremedlemmene gav en kort status om hvordan de opplevde situasjonen i sine deler av landet. 

 

Det er et ønske fra noen elitelag om å ha fysiske møter vedrørende koronasituasjonen og erfaringer med 

retningslinjene for smitteverntiltak. Ønsket er å arrangere ett møte i Østfold, ett møte i Oslo og så ett møte på 

Teams med Harstad og Sandnes. Administrasjonen i sammen med AU vurderer om det skal arrangeres fysiske 

møter regionalt, og i så fall hvordan disse skal gjennomføres, eller om alle klubbene skal møtes på Teams. 

 

 

Sak 15-21 Landslagskomité 

Det er et ønske fra landslagskoordinatoren i forbundet at det opprettes en landslagskomité. 

 

Landslagskomiteen bør ha en leder, minimum to medlemmer, som representerer kvinne- og herrevirksomhet. 

De holdes informert om alt som skjer av betydning på de ulike lagene. Lederen skal kunne informere 

seksjonsstyret og være landslagenes kontakt i seksjonen.  
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Leder av landslagskomité 

 Skal utarbeide langsiktige planer sammen med administrasjonen, og forankre landslagsvirksomheten 

inn i forbundets langsiktige planer politisk. 

 Overordnet ansvar for budsjett for alle landslag. 

 Representere seksjonen utad ved forespørsler forbindelse med landslagsvirksomheten. 

 

Landslagssjefene er positive til en opprettelse av en landslagskomité. 

 

Vedtak:  
Ståle A. Wiig og Petter Alexandersen får i første omgang ansvaret for å få komiteen på plass. 

 

Sak 16-21 Amedia-avtale og eventuelt møte med eliteklubbene 

Amedia ønsker å kjøpe rettighetene til å sende norsk innebandy på sin plattform Direktesport.no. Det er først og 

fremst eliteseriene som er interessante, men det kan også bli sendt aldersbestemte kamper. Internasjonale 

kamper kan også være av interesse, men da må det forhandles om dette med det internasjonale 

Innebandyforbundet (IFF). 

 

Eliteserieklubbene må forespørres om de synes dette er en fordelaktig og god avtale økonomisk, og om de blant 

annet kan forplikte seg til å stille med en kommentator til sine hjemmekamper. 

 

Vedtak:  
Innkalle eliteklubbene til et møte der det informeres om avtalen i detalj, og hvilke forpliktelser den innebærer. 

 

Sak 17-21 Utdeling av pokaler/medaljer og priser sesongen 2019/2020 

Seksjonsstyret i samarbeid med administrasjonen skal i tiden fremover sørge for at pokaler/medaljer og andre 

utmerkelser (poengplukkere, toppscorere, årets spillere, årets dommere, årets Fair Play), fra den amputerte 

sesongen 2019/2020, blir delt ut i forbindelse med seriekamper. Alternativt kan noen av de individuelle 

utmerkelsene deles ut på forbundskontoret med fotografering og deling i sosiale medier. 

 

Sak 18-21 Eventuelt

 

18.1-21 Elitelisens 2021/2022 

Seksjonsstyret innkaller innen kort tid noen aktuelle klubber til møte vedrørende hva som kreves for at de skal 

oppfylle kravene i elitelisensreglementet for deltakelse på elitenivå sesongen 2021/2022. 

 

18.2-21 Møte om langtidsplanen 

Seksjonsstyrets arbeid med en ny langtidsplan frem mot årsmøtet i juni 2021 krever at styret gjennomfører en 

fysisk samling, der det også kalles inn eksterne personer fra blant annet regioner, klubber, landslagsledelse 

osv. 

 

Det innkalles til en samling helgen 28.-29. november. Styreleder og administrasjonen ser på blant annet 

hvilket hotell som skal benyttes i denne anledning. 

 

18.3-21 Utdanning av klubbutviklere 

Det skal i nær fremtid gjennomføres utdanning av fem klubbutviklere for at vi skal kunne ivareta oppgavene 

våre med klubbutvikling. 

 

Norges Bandyforbund – Innebandyseksjonen 

 

Paal Saastad /S/    Terje Larsen /S/ 

     Frank Nordseth /S/ 

     

Leder     Sekretærer 


