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Protokoll for seksjonsstyret innebandy møte nr. 9 - 2020/2021  
15. april 2021, Teams-møte 

 
Tilstede på 

Teams: 

 

 

 

 

Ikke tilstede: 

Paal Saastad, Ståle A. Wiig, Gitte Bjerkelund, Per Melbye, Petter Alexandersen, Kristine 

Løken, Stian Bredby, Ragnhild Ådland, Anette Marie Berg, Frank Nordseth (adm.), Terje 

Larsen (adm.).  

Ellen Lind, Per Harald B. Stabell og Stian A. Romslo i valgkomiteen var med på deler av 

møtet. 

 

Martin Gøranson, Torgeir Waterhouse (valgkomiteen) 
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Protokoll 
 

Sak 62-21 Protokoll 08-20/21 

 

Vedtak: Protokollen fra styremøte nr. 8, 2020/2021, ble formelt godkjent. 

 
  

Sak 63-21 Valgkomiteen – status og informasjon 

Valgkomiteen har startet arbeidet sitt. Valgkomiteens leder, Torgeir Waterhouse, var dessverre forhindret i å 

stille på møtet, så det vil fra styrets side tas et initiativ til et nytt snarlig møte i løpet av kommende helg der alle 

i komiteen er involvert. 

Seksjonsleder Paal Saastad informerte de oppmøtte medlemmene i valgkomiteen kort om hva styret har gjort 

siden forrige årsmøte og hvilke fokusområder de har for fremtiden. De fikk også kort informasjon fra de ulike 

oppnevnte komiteene. 

 

Sak 64-21 Vedtak vedrørende resterende del av sesongen 2020/2021 

Styret gjennomfører et møte med elitelagene i begynnelsen av uke 16 for å informere om at følgende er 

avlyst/avsluttet for den resterende del av sesongen 2020/2021:  

NM-sluttspill menn, eliteserien kvinner og NM-sluttspill kvinner. 

 

NM aldersbestemte klasser: 

Styret informerer regionene som skulle arrangert dette om at arrangementene er avlyst på bakgrunn av de 

retningslinjene som pr. i dag gjelder for kampaktivitet på tvers av kommuner og regioner. 

 

Eliteseriekvalifisering kvinner: 

Behandling utsettes inntil videre. 

 

Eliteseriekvalifisering menn: 

Behandling utsettes inntil videre. 
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Sak 65-21 Forberedelser til det digitale seksjonsårsmøtet lørdag 12. juni 

Innkallingen ble publisert på seksjonens nettsider og sendt ut pr. e-post til klubber og regioner mandag 12. april. 

 

Administrasjonen arbeider med å få på plass en egnet dirigent til det digitale årsmøtet. 

 

Administrasjonen kontakter NIF Digital for å be om support under årsmøtet i forbindelse med den digitale 

avstemmingsprosessen. Det vil bli benyttet et system som heter Go Plenum, som NIF har gode erfaringer med 

fra gjennomførte digitale årsmøter den siste tiden. 

 

Sak 66-21 Langtidsplanen 

Arbeidet med å samle trådene fra forskjellige arbeidsgrupper og prosesser startes, og det legges opp til at skisse 

til plan med fokusområder gjennomgås på neste styremøte. 

 

Sak 67-21 Generell informasjon fra komiteer og utvalg 

Toppidrettsutvalget:  

Petter informerte om status på landslagssamlinger i tiden fremover, og at det er et sterkt ønske om å komme i 

gang med aktivitet igjen. Det er også et ønske om å arrangere landskamper mot Danmark i Norge, og da for alle 

landslagene våre. 

 

Dommerkomiteen: 

Gitte informerte om at komiteen nå har fokus på digitalisering av dommerkurs. I første rekke for et nytt kurs for 

minirundedommere, men også grunnkurs 1 og 2 skal digitaliseres. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider 

med dette. I tillegg skal komiteen gjennomføre Teams-samtaler med alle forbundsseriedommerparene den 

kommende måneden om status og kommende sesong. 

 

Spillerutvalget: 

Per informerte om at det er planlagt et nytt møte med elitelagenes lagkapteiner i mai/juni. 

 

Sak 68-21 Eventuelt 

 

68.1-21 Trenerutvalget 

 

Vedtak: 

Det opprettes et trenerutvalg med landslagenes og elitelagenes trenere. Sekretær for komiteen blir Bjørn-Erik 

Thorp. 

 

68.2-21 VM U19 kvinner – bruk av årskull 

 

Vedtak: 

Seksjonsstyret har i ekstraordinært styremøte 6. april og ordinært styremøte 15. april behandlet innstilling for 

deltakelse i VM U19 kvinner i Sverige høsten 2021. Vi har også blitt gjort kjent med henvendelsen fra Tunet og 

Monolitten. 

  

Saken er krevende da 01/02-kullet skulle vært ferdig med sitt utdanningsløp på U19-landslaget våren 2020, og 

nytt kull 03/04 skulle hatt sin oppstart sommeren 2020. Nå skriver vi 2021, og 03/04-kullet er av naturlige 

årsaker (korona) ett år forsinket i oppstarten av sitt utviklingsløp. Samtidig har de 01/02-spillerne som har vært 

gjennom løpet ikke fått mulighet til å delta i VM-sluttspillet da dette har blitt utsatt gjentatte ganger på grunn av 

koronapandemien. 

  

Seksjonsstyret synes det er vanskelig å «frata» de jentene som har lagt ned nødvendig arbeid, og ikke minst 

forutsatt treningsinnsats i perioden, muligheten til å delta på finalen. Deltakere som har sluttet å spille 

innebandy eller har meldt at de kommer til å slutte/ta pause vil ikke bli prioritert. Det samme gjelder utøvere 

som ikke har fulgt opp avtaler og f.eks. ikke levert inn treningsdagbøker. 
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Seksjonsstyret presiserer at når man denne gangen lander på en løsning med deltakere fra to separate kull, er det 

en engangsløsning på grunn av utsettelsen som koronapandemien har skapt både knyttet til gjennomføring av 

internasjonale konkurranser, men også knyttet til manglende mulighet til å gjennomføre nasjonale samlinger.

  

 

 

 

Norges Bandyforbund – Innebandyseksjonen 

 

Paal Chr. Saastad /S/    Terje Larsen /S/ 

     Frank Nordseth /S/ 

     

Leder     Sekretærer 


