
 NBF-Innebandyseksjon  

  

 

Protokoll for seksjonsstyret innebandy møte nr. 8 - 2020/2021  
11. mars 2021, Teams-møte 

 
Tilstede på 

Teams: 

 

 

Ikke tilstede: 

Ståle A. Wiig, Gitte Bjerkelund, Per Melbye, Petter Alexandersen, Kristine Løken, Stian 

Bredby, Ragnhild Ådland, Frank Nordseth (adm.), Terje Larsen (adm.) og Ellen Lind i 

valgkomiteen (på deler av møtet) 

 

Paal Saastad, Anette Marie Berg, Martin Gøranson 

  

Saksliste       
 

Sak 55-21  Protokoll 07-20/21 

Sak 56-21  Valgkomiteen - status 

Sak 57-21  Fordeling av arbeidsoppgaver i styret 

Sak 58-21 Forberedelser til årsmøtet 

Sak 59-21 Evaluering av forrige møte om langtidsplanen 

Sak 60-21  Hva tenker og ønsker styret med tanke på toppnivået for kvinner? 

Sak 61-21  Eventuelt

 

Protokoll 
 

Sak 55-21 Protokoll 07-20/21 

 

Vedtak: Protokollen fra styremøte nr. 7, 2020/2021, ble formelt godkjent. 

 
  

Sak 56-21 Valgkomiteen - status 

Ellen Lind deltok på deler av møtet på vegne av valgkomiteen. Ståle informerte kort om det arbeidet styret har 

gjort siden forrige årsmøte og om hvilke komiteer styret har hatt operative i perioden. 

Styret innkaller valgkomiteen til neste styremøte 15. april. 

 

Sak 57-21 Fordeling av arbeidsoppgaver i styret 

Ståle setter opp forslag til fordeling av arbeidsoppgaver og sender det ut til styret. 

 

Sak 58-21 Forberedelser til årsmøtet lørdag 12. juni 2021 

 

Innkalling (publiseres på nettsidene og sendes ut senest mandag 12. april) 

 

Forslagsfrister for klubber og kretser/regioner (må sendes forbundet pr. e-post innen fredag 14. mai) 

 

Regnskap/budsjett ferdigstilles og legges inn i årsberetningen før fredag 28. mai. 

 

Det innkalles til egne møter der årsmøteforslag blir diskutert og innstilling formulert, en overordnet langtidsplan 

ferdigstilles og styret påser at valgkomiteens innstilling er på plass osv. 

 

Styrets egne forslag må ferdigstilles slik at de kan redigeres inn i årsberetningen før fredag 28. mai. 

 

Ferdigstilling av årsberetningen (publiseres på nettsidene senest fredag 28. mai) 

 

 



 NBF-Innebandyseksjon  

  

 

 

Sak 59-21 Evaluering av forrige møte om langtidsplanen 

Når det gjelder trenerutdanningen tar Ståle en prat med generalsekretær Tomas Jonsson om veien videre med 

hensyn til forbundets trenerløype. 

 

Styret ønsker å få på plass en stilling som har ansvar for informasjon/kommunikasjon, og følger opp det overfor 

Forbundsstyret. 

 

I forbindelse med klubbutvikling vil regionsstyrene bli innkalt til et møte mandag 22. mai der det vil bli 

informert om det videre arbeidet med klubbutvikling. 

 

Sak 60-21 Tanker og ønsker for toppnivået for kvinner 

Styret har fått en henvendelse fra Stavanger IBK der de utfordrer styret på hva de tenker og ønsker for 

toppnivået for kvinner. 

 

Dette er komplekst, og det er vanskelig bare å snakke om toppnivået for kvinner når man diskuterer 

utfordringene og mulighetene for innebandy for kvinner. Det krever at man diskuterer aldersbestemt virksomhet 

og seniorvirksomhet i en sammenheng, og kvalitet kontra kvantitet. 

 

Å få på plass J17- og J19-serier er svært viktig og det arbeidet bør prioriteres i regionene. Det er en utfordring at 

for mange unge jenter blir hentet tidlig opp på seniorlagene. 

 

Det må settes i gang et større arbeid med hvordan aldersbestemt jenteinnebandy skal utvikles på lang sikt, og 

hvordan seriesystemet for seniorer skal organiseres. 

 

Sak 61-21 Eventuelt 

Ingen saker innmeldt.  

 

 

 

Norges Bandyforbund – Innebandyseksjonen 

 

Ståle A. Wiig /S/    Terje Larsen /S/ 

     Frank Nordseth /S/ 

     

Nestleder     Sekretærer 


