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BANDYFORBUND

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP
2010-2012
STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT
2012-2014

FORBUNDSTINGET NBF
LØRDAG 8. SEPTEMBER 2012 KL. 1200
UBC ULLEVAAL STADION, OSLO

DAGSORDEN
Norges Bandyforbunds 77. ordinære ting.
UBC på Ullevaal Stadion, lørdag 8 . september 2012 kl.1200

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle beretning for særforbundet.
5. Behandle særforbundets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette kontingent og avgifter.
8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets regnskap.
10. Foreta følgende valg:
a) President og visepresident
b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) 3 Seksjonskandidater som er innstilt av årsmøtet velges formelt av Forbundstinget.
Ved forfall har seksjonsrepresentant i styret anledning til å utnevne stedfortreder blant
seksjonsstyremedlemmene.
Det kan kun velges en kandidat fra hver av NBFs særidretter (seksjoner).
d) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
g) Ankeutvalg med leder, 3-5 medlemmer og 1-3 varamedlemmer
h) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet.
I internasjonale sammenhenger benevnes NBFs president President of the Norwegian
Bandy Federation. NBFs vise president benytter tilsvarende tittel i internasjonale
sammenhenger.
i) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Side 2

Forbundstinget 2012

UBC Ullevål Stadion

8. september 2012

SAK 4

FORBUNDSSTYRETS BERETNING
På det 76. ordinære forbundsting 11. sept.2010 ble følgende styrer og komiteer valgt.
FORBUNDSSTYRET
PRESIDENT:
V. PRESIDENT:
MEDLEM:
MEDLEM:
STYREMEDLEM BANDY:

IVAR NORDBERG
SVEIN-ERIK HAMMERSTAD
INA LARSEN
MARIANNE TALBERG
ROLF ERIK HEFTYE

HOLMLIA SK
ULLERN IF
HAMMERFEST IBK
ULLERN IF
IF READY

STYREMEDLEM INNEB:
STYREMEDLEM HOCKEY:

MORTEN LINDEM
JASWINDER PAL SINGH

TUNET IBK
KRINGSJÅ SK

1. VARAMEDLEM:
2. VARAMEDLEM:

EINAR B. RØSTGÅRD
KURT R. TJELTA

NOR 92
SOLA IBK

KONTROLLKOMITEEN
LEDER:
MEDLEM:
MEDLEM:
VARAMEDLEM:
VARAMEDLEM:

KJELL HOVLAND OLSEN
SIGRID-LISE NONÅS
HEIDI SLETTEMOEN
ERIK ERIKSSON
METTE JOHANSEN

SPA/BRA IL
BERGEN BK
DJERV IBK
FJERDINGBY IBK
GREÅKER IBK

ANKEUTVALGET
LEDER:
MEDLEM:
MEDLEM:
MEDLEM:
MEDLEM:
VARAMEDLEM:
VARAMEDLEM:

ODD ARNTZEN
STEIN GISKE
HEGE IBSEN
BJØRGE ROAR JANSEN
MARIANNE H. TODOROVIC
BØRRE GOMMERUD
DAVINDER SINGH

BÆKKELAGETS SK
ULLERN IF
IF READY
TROMSØ IBK
HOLMLIA SK
NOR 92
SAGENE IF

VALGKOMITEEN
LEDER:
MEDLEM:
MEDLEM:
VARAMEDLEM:
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ORGANISASJONEN

Norges Bandyforbund er et fleridrettsforbund hvor tre særidretter inngår i et formelt organisasjonsledd
som har medlemskap i Norges Idrettsforbund.
Samtlige klubber er medlemmer i fleridrettsforbundet. Seksjonene som slike har formelt ikke noen
medlemmer. Seksjonene er ikke et organisasjonsledd i NIF og har kun myndighet og ansvar i gjennom
delegering fra Forbundstinget og/eller Forbundsstyret.
Forbundstinget er organisasjonens høyest myndighet. Mellom Forbundstingene er Forbundsstyret
organisasjonens høyeste myndighet. Forbundsstyret representerer og tegner organisasjonen.
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Medlemsutviklingen i Norges Bandyforbund
NBF hadde pr. 31.desember 2011, 23 367 medlemmer.
Medlemsutviklingen pr. år:

Utviklingen i medlemmer for hele Norges Bandyforbund
År
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Møter
Det er i siste 2-årsperiode avholdt 16 ordinære styremøter. AU har i tillegg hatt jevnlig telefonkontakt og avholdt
møter etter behov.
Organisasjonen
Anlegg
Flere og egnede anlegg er en sentral utfordring for våre idretter. Dette har alle tre seksjonsstyrene tatt tak i. For å
nå frem i ”jungelen” av anleggsønsker, samarbeider vi med flere andre idretter.
Dette har ført til at Voldsløkka Idrettspark i Oslo, nå er nærmere en anleggsstart. Her er innpasset en landhockeybane (spesialdekke) med internasjonale mål, som også kan islegges i vinterhalvåret. Hvilket gir et
idrettsanlegg som kan brukes opp mot 50 uker i året, som igjen gir mer idrett pr investerte krone. Noe politikerne
er svært opptatt av.
Samarbeidet med Norges Skøyteforbund gir også resultater, som på Jevnaker. Der blir det åpning av ny kunstis
skøyte- bandybane 12.12.12 kl 18.00. Dette er sentralt element i fjernvarmesystemet på Jevnaker, som også gir
som resultat at CO2-utslippet på Jevnaker reduseres betraktelig.
Det er inngått et positivt samarbeid med Håndballregionen på Østlandet. Dette samarbeidet er primært knyttet til
utfordringene den store underdekning av idrettshaller skaper for våre idretter. I gjennom dette samarbeidet er det
utarbeidet en anleggsrapport som på en god måte synliggjør den store underdekningen av idrettshaller i de enkelte
kommunene på Østlandet. Forhåpentligvis blir rapporten et nyttig verktøy i arbeidet opp mot fylkeskommuner og
kommuner for å bedre anleggssituasjonen. Det burde vært utarbeidet tilsvarende rapporter/faktagrunnlag for de
øvrige regionene. Det vil være en fordel at slike rapporter også ble utarbeidet i samarbeid med de respektive
håndballregioner.
Sammen med NIF’s anleggsavdeling, er det igangsatt prosesser for å redusere kostnadene knyttet til bygging av
idrettshaller. Å redusere kostnaden i denne sammenheng er viktig, da kommuneøkonomien i mange tilfeller er en
begrensende faktor.
Det er gledelig at spillemiddelsatsen til kunstisbaner og idrettshaller er økt. Dette vil forhåpentligvis bidra til at
det bygges flere nye anlegg.

Organisasjonsutvikling
Organisasjonsutviklingsutvalg
Styret etablert et bredt sammensatt organisasjonsutviklingsutvalg i 2011.
Utvalget bestod av følgende personer:
Jan Hagen, leder
Svein Erik Hammerstad, visepresident NBF
Gunnar Olsen, leder Østfold, kretskoordinator
Nils Vangdal, nestleder bandyseksjonen
Jamil Malik, tidligere leder i landhockey
Rebekka Bondesen, Bygdø Monolitten
Rune Røkke, leder Oslo/Akershus bandyregion
Lars Gunnar Larsen, nestleder innebandyseksjonen
Hilde Huseby Marthinsen, Innlandet bandyregion
Tomas Jonsson, sekretær (GS)
Utvalget hadde omfattende gjennomgang av NBFs og NIFs organisasjon.
NIFs og NBFs lovgrunnlag for dagens organisasjon ble gjennomgått.
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Utvalget leverte følgende innstilling til forbundsstyret:
Utvalget er enige i at den formelle organiseringen av Norges Bandyforbund er hensiktsmessig og bør videreføres.
Det synes å være behov for å utvikle et egnet opplegg for opplæring/innføring av hvordan organisasjonen er
forutsatt å fungere, på alle plan, samt å gjennomgå eventuelle uklare linjer i organisasjonen. Opplæringen må
gjennomføres for organisasjonens tillitsvalgte og ansatte, på alle nivåer, i forhold til organisasjonens
oppbygning. Forholdet mellom de forskjellige instansene/nivåene må i særlig grad være i fokus.
Organisasjonsnorm/organisasjonshåndbok
Styret har i perioden behandlet og godkjent et dokument som beskriver NBFs organisasjon. Her inngår
beskrivelse av forholdet mellom NBFs instanser og NBFs forhold til idrettsorganisasjonen for øvrig.
Dokumentet beskriver de enkelte instansers (og tillitsvalgtes) myndighet, ansvar og forventninger til
instansene/tillitsvalgte.
De sentrale administrative oppgavene beskrives samt kravene til dokumentasjon i denne forbindelse.
Det er ønskelig at dette i framtiden blir et ”levende” dokument som oppdateres fortløpende og gir god støtte til
adm. og tillitsvalgte i sitt arbeid for NBF.
Rapport fra strategiutvalget (2010-2012)
På Forbundstinget 2010 ble det vedtatt nedsettelse av et utvalg for å utarbeide strategi og handlingsplaner for
organisasjonen. Forbundsstyret ble gitt mandat til å nedsette utvalget som fikk følgende sammensetning:
Marianne Talberg
Stein Rynning Moshuus
Khuram Shehzad
Terje Nervik
Tomas Jonsson
Jostein Sjaatil

(Leder, fra forbundsstyret)
(Bandy)
(Hockey)
(Innebandy)
(Gen. sekretær)
(Sekretær, fra NBFs administrasjon)

Forbundsstyret ga utvalget følgende mandat:
Strategiutvalget i Norges Bandyforbund skal levere til forbundsstyret et forslag til strategi- og handlingsplan for
NBF med utgangspunkt i dagens plan. Målsetting er å levere forslaget før jul 2010.
Strategi
Utvalget gjennomførte fire møter høsten 2010, der prosessen rundt strategi og handlingsplaner ble ledet av en
ekstern konsulent fra Norges Idrettsforbund (NIF). Utvalget fremla for forbundsstyret i desember 2010 et
foreløpig strategiforslag og et forslag til videre prosess. Forbundsstyret ga aksept for forslaget. Strategiforslaget
ble presentert for de tre seksjonsstyrene våren 2011. Utvalget gjennomførte sitt siste møte juni 2011, der
strategiforslaget ble justert basert på tilbakemeldingene fra seksjonsstyrene. I tillegg ytret utvalget et ønske om
felles prosess knyttet til delmålene for NBF. Forbundsstyret fulgte opp ønsket og inviterte til et felles seminar på
Randsvangen september 2011. Her ble overliggende strategi og delmål diskutert i grupper og plenum. Et endelig
forslag på overordnet strategi (visjon, verdier, virksomhetsidé, hovedmål og ambisjoner) ble presentert for
forbundsstyret og vedtatt i forbundsstyret oktober 2011. Overordnet strategi er fremlagt som eget forslag til
Forbundstinget 2012.
Ambisjon og delmål
Utvalget har underveis i prosessen fulgt kompetanseseksjonen i NIF sin inndeling av virksomhetsområder for
særforbund, med noen tilpasninger for NBF:
1. Aktivitetstilbud
2. Arrangement
3. Trenere, lagledelse og øvrig støtteapparat
4. Dommere
5. Anlegg
6. Organisasjon og ledelse
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Utvalget har basert på tilbakemeldinger fra seminaret på Randsvangen og underveis i den toårige prosessen landet
på ulike ambisjoner NBF skal strekke seg etter innenfor de ulike virksomhetsområdene. Disse er fremlagt i eget
forslag til Forbundstinget 2012.
Seksjonsstyrene ble våren 2012 gitt myndighetene til å sette egne delmål, basert på overordnet strategi og
ambisjoner innen virksomhetsområdene til NBF. Seksjonene har arbeidet ulikt med delmålene, i form av ulike
prosesser, samt ulike vedtak/forslag på videre arbeid. Seksjonene vil jobbe videre med delmålene i sesongen
2012/2013.
Strategiutvalget håper arbeidet som er nedlagt blir fulgt opp av forbundsstyret og seksjonene, at delmålsarbeidet i
seksjonene fortsetter, delmålene blir implementert i øvrige organisasjonsledd og at NBF følger opp arbeidet som
en kontinuerlig prosess.

Kretser/kretsutvikling:
Det er i perioden etablert en kretskoordinatorstilling (50% stilling). Kretskoordinatorstillingen samt samlinger for
både kretsenes daglige ledere og kretslederne (administrert av kretskoordinator), har væt av vesentlig betydning
for videre utvikling av kretsenes organisering og administrasjon. Den fremtidige aktivitetsøkningen og
administreringen av denne vil i all hovedsak bli ivaretatt på kretsnivå.
Styret anser derfor at den økte ressursbruken i denne forbindelse er viktig for å sikre organisasjonens fremtidige
utvikling.
Utviklingsarbeidet
Utviklingsavdelingen er basert på offentlig støtte øremerket aktivitetstilbud for barn og unge i lokalmiljøene. Vi
har et variert tiltakstilbud og arbeider etter følgende målsettinger:
”Flest mulig, lengst mulig”
”Etablere innebandy som konkurranseaktivitet i hele Norge”
”Idrett der vi møter venner, har det gøy og blir så gode som man selv vil.”
Tiltakene har foregått innenfor tre faser:
1. fase: Velkommen til Innebandy/Bandy/Hockey - Aktivitetsutvikling
2. fase: Grunnleggende utdanningsfase - Trener – Leder- Dommerutvikling
3. fase: Konsolideringsfase – Klubbutvikling
Utviklingskonsulentene er våre ambassadører ute i lokalmiljøet. Konsulentene skal sørge for aktivitetsutvikling
og kompetanseheving i eksisterende og nye klubber, over hele landet. Vi ønsker å bruke personalressurser ute i
lokalmiljøene der aktiviteten skapes.
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Utviklingskonsulentene skal hjelpe klubbene å utvikle aktiviteten både kvalitativt og kvantitativt, gjennom
varierte og tilpassede tiltak i de ulike lokalmiljøene. Synliggjøring skjer blant annet gjennom deltakelse på
arrangementer, NM, minirunder, åpen hall, lokale markedsdager og lignende, samt via nettsidene knyttet til
www.nbfutvikling.no.
Konsulentene er også en samtalepartner og støttespiller for trenere, ledere og spillere i lokalmiljøet, der de kan
ytre sine meninger og dele sine utfordringer, som igjen kan tas videre og diskuteres sentralt. Konsulentene bistår i
tillegg klubbene med søknader på halltid, utstyr og andre midler. Grasrota får med dette et talerør, som bidrar til
at avstanden mellom forbund og klubb blir mindre. Dette er med på å styrke den demokratiske prosessen.
Pr 1.august 2012 består utviklingsavdelingen av ni utviklingskonsulenter i prosjektområdene primært knyttet til
innebandy samt en utviklingskonsulent knyttet til bandy. I tillegg er det en leder, to sentralt ansatte samt to på ELInnebandy.
Utviklingsavdelingen gjennomførte 1249 tiltak
innenfor de tre fasene i 2011 for over 34 000
personer.
Les mer om konsulentenes arbeid på hver
utviklingskonsulent sin hjemmeside samt i
årsrapportene for 2010-11 og 2011-12 på
www.nbfutvikling.no , under kontakt oss.

Utviklingen av EL-Innebandy har vært et sentralt område for utviklingsavdelingen. Dette arbeidet har hatt svært
positiv utvikling hvor antall klubber nå er økt til 25 og alt tyder på at 5 nye klubber etableres innen årsskiftet.
Dessverre står ikke tilskuddene fra det offentlige i stil med utviklingen, og vi står i fare for å måtte redusere
tilbudet i tiden fremover.
FAM har vært et sentralt prosjekt innenfor helse de to siste årene. FAM-prosjektet har etablert et lavterskeltilbud
til en minoritetsgruppe som i mindre grad enn etniske nordmenn er involvert i organisert idrett. Organiseringen av
dette innenfor NBF har resultert i aktivitet for 5 grupper/klubber med over 100 deltakere. Dette prosjektet er en
videreføring av arbeidet knyttet til en doktoravhandling ved Norges idrettshøgskole om betydningen av fysisk
aktivitet for helsen til pakistanske menn. Resultatene av forskningen er enestående og viser at tilbudet har hatt en
enorm effekt på deltakernes helse.
Det er klare signaler på at flere ønsker å delta, men tilgjengelige ressurser og tilgang til idrettshaller er
begrensende for den videre utviklingen. Tilbudet står i fare for å forsvinne tross potensialet.
Fokuset de neste to årene vil være på fortsatt aktivitetsvekst blant barn og unge. Dette gjennom økt satsing på
kompetanseheving, bedre kurstilbud både for spillere, trenere, dommere, ledere og andre frivillige. En ny
trenerløype som involverer alle idrettene vil blant annet bidra til dette.
Økt medlemsbevissthet, vi må synliggjøre viktigheten av økt rekruttering og registrering av medlemmer i
klubbene. Ikke bare for å sikre idrettenes eksistens i en stadig tøffere konkurranse. Medlemmer danner også
grunnlaget for de økonomiske overføringene, som igjen er avgjørende for tilbudet vi kan yte til organisasjonen.
Tilgang til anlegg har vært en stor utfordring i alle våre idretter, og hemmer veksten. Vi er avhengig av økt
politisk press for at det skal bygges flere anlegg till våre idretter, samt at vi skal få tilgang til eksisterende anlegg.
Tilskudd fra NIF
De statlige tilskuddene (basert på overskuddet fra NT) har i perioden vært på nominelt samme nivå siden 2009.
Det betyr at i perioden er disse tilskuddenes reelle verdi redusert med ca 6%. Dette har hatt konsekvenser for
omfanget av organisasjonens drift.
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Selv om tippenøkkelen i årene som kommer vil bli endret slik at idretten får 64% (fra 45,5% i dag) av
overskuddet fra NT, vil dette på grunn av at NTs fond er oppbrukt, mest sannsynlig ikke kunne sikre at våre
tilskudd øker i takt med prisstigningen. Organisasjonen bør derfor legge til grunn relativ reduksjon i disse
tilskuddene (samme nominelle nivå) i kommende tingperiode.
I forrige tingperiode valgte NIF å tildele egen drift og egen aktivitet (les Olympiatoppen) en stor del av
kompensasjonen for bortfallet av automatinntektene.
Denne store økningen i tilskuddsandelen til Olympiatoppen og NIF sentralt er videreført i inneværende periode.
Dette bidrar til at det utvikles stadig klarere prinsipiell uenighet mellom NIF og særforbundene om fordelingen og
innretningen av offentlige midler som tildeles idretten. Det er sannsynlig at reell stagnasjon i tilskuddsnivået vil
bidra til at denne uenigheten forsterkes.
NBF har i perioden igangsatt et vellykket prosjekt rettet mot lavterskelaktivitet for innvandrerbefolkningen
(FAM-prosjektet).
Dette prosjektet ble igangsatt i samarbeid med Idrettshøgskolen med grunnlag i resultater fra et
doktorgradsarbeid. Resultatene er svært positive og godt vitenskapelig dokumentert.
NIF har fått tildelt ca 15 mill fra Helsedirektoratet for å støtte denne type prosjekter. Det er svært beklagelig at
NIF til nå ikke har imøtekommet våre søknader slik at NBF har grunnlag for å videreføre dette prosjektet. Hvis
det ikke er mulig å innhente ytterligere eksterne midler må NBF, grunnet manglende ressurser, avslutte dette
arbeidet. Dette er svært beklagelig.

Økonomiske disposisjoner
De offentlige tilskuddene for hvert kalenderår overføres fra KUD til SF via NIF i februar. Dette bidrar til at
forbundet besitter relativt stor likviditet. Det er viktig å sikre en god avkastning av disse midlene. Avkastning på
bankinnskudd ligger for tiden på et lavt nivå. Forbundsstyret har derfor arbeidet aktivt for en bedre
plassering/avkastning av disse midlene uten at de utsettes for større risiko. Til nå ser det ut til at de disposisjoner
som er foretatt har gitt et positivt resultat. Styret har, nå før Forbundstinget, valgt å innløse den mest likvide delen
av disse plasseringene. Det nye styret står derfor fritt når det gjelder den fremtidige forvaltningen av disse
midlene

Representasjon i forhold til NIF
Forbundet har vært representert ved presidenter/styrerepresentant og generalsekretær på NIFs ting/ledermøter og
de dialogmøter NIF har innkalt til.
NBF har ingen representanter i NIFs styre eller utvalg.
Generalsekretæren har i perioden vært leder for særforbundenes økonomiutvalg og inngått i NIFs arbeidsgruppe
for spillemiddelsøknadene. Dette har vært av betydning for innretningen av søknadene og fordeling av midler
innad i idretten.
NBF har vært representert i samtlige møter i Særforbundenes Fellesforbund (SSF), lagidrettenes møter og møter i
Fleridrettsforumet (felles forum for fleridrettsforbundene).

Kretsene
Det er opprettet en ny særkrets i perioden (Vestfold Bandykrets). NBF har aktivitet i samtlige 19 fylker.
NBF har kretssekretærer (ansatte) i følgende kretser/regioner:
Oslo og Akershus, Østfold, Rogaland, Midt-Norge, Agder og Innlandet Bandyregion.
NBFs utviklingsarbeid har vært drevet i samarbeid med kretsene og bidratt til aktivitetsveksten i perioden.
Utviklingsarbeidet har også bidratt til at flere av våre kretser har et tettere samarbeid med de respektive
idrettskretser. Dette har bidratt til at NBFs idretter har fått en sterkere posisjon i idrettsfamilien.
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Administrasjonen
I perioden har det vært inntil 40 ansatte (ca 35 årsverk) i NBF. Sentraladministrasjonen på US har i perioden
bestått av 15 ansatte. Det er foretatt reduksjon i antall ansatte slik at ved utgangen av perioden er det 35 ansatte i
NBF. På forbundskontoret er staben redusert med 1 stilling. Til tross for reduksjon i antall ansatte er de
plassmessige forholdene på forbundskontoret presset. Det er forsøkt å få til en utvidelse av kontoret på US, men
dette har så langt ikke vært mulig. Forbundsstyret har gjennomført omfattende undersøkelse av alternativ
lokalisering av kontoret. Ingen av de aktuelle alternativene ble av økonomiske grunner realisert. Det er sannsynlig
at administrasjonen må søke å legge forholdene best mulig til rette i eksisterende lokaler inntil den videre
utbygningen av Ullevaal Stadion er ferdig om et par år.
De sentrale administrative oppgavene drives nå i NIFs system (Sportsadmin/Nais). Dette fungerer
tilfredsstillende, men dette systemet blir ikke videreutviklet og deler av systemet (serieadministrasjonen) skal
avvikles. Både av hensyn til driften av våre sentrale administrative oppgaver og behovet for etablering av et
tilpasset og enhetlig (forbund og krets) administrativt system, har Forbundsstyret vedtatt å inngå avtale om
utvikling av nytt administrativt datasystem for NBF. Dette systemet vil også ivareta kretsenes administrative
behov og fungere som en helhetlig informasjonsplattform for forbundets samtlige organisasjonsledd. Det er god
framdrift i utviklingen av det nye systemet. Målsetningen er at det kjøres testpiloter for de forskjellige
systemdelene i kommende sesong, og administrasjonen (krets og forbund) overføres til dette systemet i sesongen
13/14.
Presidentene og styremedlemmene har prioritert tilstedeværelse i organisasjonen. Både i form av klubbesøk og
overværing av kamper.
Når det gjelder rapporter fra den idrettslige aktiviteten henvises det til de respektive seksjoners årsberetninger.

Lisensutviklingen i Norges Bandyforbund
NBF hadde pr. 1 mai 2012, 9534 lisensierte spillere.
Lisensutviklingen pr. 01.05 hvert år:
Norge
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2
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Antall lisenser i Norge hvert år pr. 1/5
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PRESENTASJON
Det Internasjonale Bandyforbund (IBF) 2010-2012:
Styremedl./medl. Executive com:
Kjell Hovland Olsen, Sparta/Bragerøen IL (frem til 3.2.12)
Styremedl./medl. Executive com.:
Stein Pedersen, Ullern IF (fra 3.2.12)
Medlem Regel- og Dommerkomitè:
Rune Harald Jahnsen Ski og Ballklubben Skiold
Medlem Tekniske komiteen: Tor Audun Sørensen, Ullevål IL
Medlem Kvinnekomiteen: Tor Audun Sørensen (frem til 13.7.12)
Medlem Kvinnekomiteen: Nils Vangdal, Øvrevoll/Hosle IL (fra 13.7.12)
Medlem Tvistenemnda: Stein Pedersen
Medlem Valgkomiteen og revisor: Per Gunnar Løken, Røa IL

Det internasjonale Innebandyforbundet (IFF) 2010-2012:
Styremedlem:
Monica Bakke (treasurer)
Dommerkomiteen:
Jan Nordli
Appellkomiteen:
Kjell Hovland Olsen
Utøverkomiteen:
Line Hagestande
Internasjonale Hockeyforbundet (FIH) 2008-2010:
Norge har ingen valgte representanter i internasjonale hockeyorganisasjoner, men Jaswinder Pal
Singh har representert Norge i ulike internasjonale fora.
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Beretning fra Sanksjons- og protestutvalget sesongen 2011-2012
Utvalget ble satt ned av Forbundsstyret etter ekstraordinært Forbundsting sommeren 2011. Utvalget har leder,
nestleder og 4 medlemmer og en sekretær.
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Sekretær:

Erik Strømme
Kjell Øiestad
Halvor Hanneborg
Kjell Borgersen
Pål Øyvind Toft Larsson
Sverre Lund
Kim-A. H. Jørstad

Stabæk IF
Snarøya
Ullevål
Strømsgodset
Holmlia SK
Bækkelagets SK
Adm. NBF

Utvalget er hovedsakelig delt i to kamre. Ett for bandysaker (Øiestad, Borgersen og Hanneborg) og ett for
innebandy/landhockey (Strømme, Lund og Toft Larsson).
Utvalget behandler sanksjons- og protestsaker i første instans der NBF er administrerende myndighet. Avgjørelser
fra Sanksjons- og protestutvalget som blir anket, behandles av NBFs Ankeutvalg.
Sakstypene har variert fra typiske rødt kort-saker til overgangs- og dispensasjonssaker.
Utvalget behandler i all hovedsak sine saker ved e-postmøter og telefonmøter.
Under følger en oversikt over utvalgets sakstilfang i perioden sommeren 2011 frem til medio august 2012.
Landhockey:
Utvalget har behandlet 11 saker fra landhockey, herunder 9 røde kort.
Bandy:
Utvalget har behandlet 30 saker fra bandy, herunder 17 røde kort. Eksempler på øvrige saker er trekk av lag fra
seriespill, sanksjon knyttet til å ikke ha møtt til kamp, lisenssaker og overgangssaker.
Innebandy:
Utvalget har behandlet totalt 19 saker knyttet til innebandy, herunder 7 røde kort til behandling (kretsene tar
øvrige røde kort der de er adm.mynd.). Øvrige saker har blant annet vært sanksjon knyttet til trekk av lag fra
seriespill etter frist, for sen innbetaling av serieavgift, bruk av ikke spilleberettiget spiller, lisenssaker,
myndighetsfeil av dommer under kamp og overgangssaker

ANKEUTVALGETS BERETNING 2010-2012
Ankeutvalget har hatt følgende sammensetning:
Odd Henning Arntzen, BSK, leder
Hege Ibsen, Ready
medlem
Bjørge Jansen, Tromsø IBK
medlem
Stein Giske, Ullern,
medlem
Børre Gommerud, Nor 92
medlem
Davinder Singh, Sagene
varamedlem

Den første avgjørelsen for Ankeutvalget i tingperioden var datert 19.10.2010 og det ble behandlet ytterligere 4
anker innen årsskiftet, alle relatert til Innebandy.
I 2011hadde vi 29 saker til behandling - en sterk økning fra 2010.
En av årsakene til økningen var de såkalte poengtrekksakene Innebandy, som var av prinsipiell karakter, men
også Bandy var godt representert med saker med forskjellige problemstillinger.
I 2012 er det behandlet 3 saker – 1 relatert til Innebandy og 2 til Bandy.
Hockey har ikke hatt noen saker til behandling i Ankeutvalget i tingperioden.
Oslo, 16.08.2012
Odd Henning Arntzen
Leder
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Sak 5
Regnskaper
I henhold til tidligere vedtak presenteres regnskapene på et høyt aggregeringsnivå
Regnskapene presenteres i henhold til NIFs standard prosjektregnskapsoppstilling.
Prosjektregnskap NBF i perioden 1.05.10 - 30.04.11
Prosj
Tekst
NBF R-10/11
1 Styrke idrettens rolle i samfunnet
7 125 726
Idrettslagenes aktivitetstilbud
39 Sum serier bandy
-603 320
40 Sum serier innebandy
-304 954
41 Sum serier damer bandy
-25 415
42 Sum serier hockey
-7 352
2 Sum idrettslagenes aktivitetstilbud
-941 040
Toppidrett
590 Sum a menn bandy
384 219
591 Sum U-19 menn bandy
119 556
591 Sum U-17 menn bandy
141 979
593 Sum U-16 menn bandy
21 014
59 Sum landslag menn bandy
666 768
404
600
601
602
603
60
610
6102
61
62
3

79
80
82
4
5
90
91
92
93
6

Arrangement EFCQ
Sum a menn innebandy
Sum U19 menn innebandy
Sum a kvinner innebandy
Sum U19 kvinner innebandy
Sum landslag og arr. Innebandy
Sum Damer bandy
Sum U-17 damer bandy
Sum landslag kvinner bandy
Sum landslag hockey
Sum toppidrett
Kompetanseutvikling
Bandy
Innebandy
Hockey
Sum kompetanseutvikling
Andre innsatsområder
Styre og komiteer
NBF
Bandy
Innebandy
Hockey
Sum styre og komiteer
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NBF B-10/11
5 974 800

DIFF 10/11
1 150 926

-656 050
-500 000
-19 850
-8 580
-1 184 480

52 730
195 046
-5 565
1 229
243 440

260 000
110 000
120 000
25 000
515 000

124 219
9 556
21 979
-3 986
151 768

32 418
634 674
310 861
157 743
1 135 695
1 312 819
42
101 782
101 824
5 824
2 087 234

0
595 000
310 000
130 000
1 035 000
1 200 000
165 000
0
165 000
0
1 880 000

32 418
39 674
861
27 743
100 695
112 819
-164 959
101 782
-63 177
5 824
207 234

115 839
304 532
-3 444
416 927
197 052

100 300
330 000
7 029
437 329
207 000

15 539
-25 468
-10 473
-20 402
-9 948

105 062
119 372
117 054
440
341 928

99 520
147 000
176 000
0
422 520

5 542
-27 628
-58 946
440
-80 592
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Prosj
7
8
9
98000
98001
98010
98020
98030
98035
98040
98055
98060
98070
98072
98075
98080
10

11

Tekst
Sum administrasjon og personale
Salg
Sponsorinntekter
Andre inntekter
ÅRSAVGIFT
NRK-AVGIFT
LISENS
OVERGANGER
PROTEST/APPELL
BØTER O.L.
GODKJENNING UTSTYR
EL- INNEBANDY
RAMMETILSKUDD
POST 3
UTVIKLING UNGDOM
KRETSTILSKUDD
DIV. INNTEKTER
Sum Andre inntekter
Finans
AVSKRIVNINGER
Sum finans
Prosjektresultat

NBF R-10/11
7 942 706
-7 120
-250 377

NBF B-10/11
7 497 880
-5 000
-210 000

DIFF 10/11
444 826
-2 120
-40 377

-75 581
-100 550
-3 760 725
-356 395
-16 800
-146 250
0
-730 000
-4 325 000
-5 077 000
-950 000
-887 716
-14 788
-16 440 805
-118 742
17 654
-101 088
371 145

-126 000
0
-3 853 000
-375 000
0
0
-5 000
-600 000
-4 325 000
-4 877 000
0
-750 000
0
-14 911 000
-200 000
0
-200 000
-90 951

50 419
-100 550
92 275
18 605
-16 800
-146 250
5 000
-130 000
0
-200 000
-950 000
-137 716
-14 788
-1 529 805
81 258
17 654
98 912
462 096

Styrets økonomiske beretning for regnskapsperioden 01.05.10 til 30.04.11
Norges Bandyforbund skal lede og fremme idrettene bandy, hockey og innebandy i Norge. Forbundet
skal stimulere til aktivitet på alle nivåer, både lokalt (klubb), regionalt (krets/region) og sentralt
(forbund).
Forbundets administrasjon er lokalisert på Ullevaal Stadion i Oslo. Sentralt var det 12 ansatte i hele
stillinger i tillegg til 2 personer i deltidsstillinger.
Forbundet har i perioden hatt ansatte i seks kretser/regioner. Oslo og Akershus 2,75 stillinger. Østfold
100 % stilling, Hordaland 10% stilling, Rogaland 40% stilling, Midt-Norge 100% stilling, Innlandet
Bandyregion 20% stilling.
Det har i perioden vært ansatt 21 personer i prosjektstillinger.
Av disse stillingene er 8 hele stillinger og 13 deltidsstillinger.
Prosjektstillingene er knyttet til NBFs satsning på utviklingsprosjekter, som primært har geografisk
spredning og aktivitetsmessig vekst for våre idretter som formål.
Det har vært lite sykefravær i perioden.
Forbundet har samlet et driftsmessig underskudd på kr 371.144,76.
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Styret har vedtatt følgende disposisjon av det regnskapsmessige underskuddet:
Bandy
Overskudd: kr 4.672,26

Beløpet henføres statuskonto for bandyseksjonen.
Etter disposisjonene er seksjonens tilgodehavende til NBF kr 74.426,46.

Innebandy
Underskudd: kr 274.270,09 Beløpet henføres innebandyseksjonens statuskonto.
Etter disposisjonene er seksjonens tilgodehavende
Kr 43.676,64
Hockeyseksjonen
Underskudd: kr 3.461,13
Beløpet henføres hockeyseksjonens statuskonto.
Etter disposisjonene er seksjonens gjeld til NBF kr 29.718,06

Eksklusive seksjonenes resultater er NBFs driftsunderskudd kr 98.085,80.
Grunnet den generelle reduksjonen i rentesatsene ble renteinntektene for perioden vesentlig lavere enn
forventet. NBF har plassert midler i eiendomsfond og obligasjonsfond. Disse plasseringene har hatt
verdiøkning i perioden.

Resultatet disponeres som følger:
Driftsresultatet etter disposisjoner kr 98.085,80 henføres NBFs egenkapital.
Etter disposisjonene er NBFs samlede egenkapital pr 30.04.11 kr 2 933 297,16.
Dette representerer en samlet reduksjon av NBFs egenkapital i perioden på kr 371.144,76.
Samlet sett har forbundet et solid økonomisk grunnlag.
Utestående fordringer er i hovedsak knyttet til klubbenes aktivitet og er sterkt redusert i perioden.
Antall medlemmer pr 31.12.10 var 22.119.
Dette er en økning på 201 medlemskap fra forrige år.
Antall klubber pr 31.12.10 var 323. En reduksjon på 8 klubber fra forrige sesong.
Styret og andre tillitsvalgte mottar ikke godtgjørelse for sitt arbeid. Det utbetales reisegodtgjørelse og
diett oppad begrenset til Statens satser til Styret og tillitsvalgte.
Foreningen forurenser ikke det ytre miljø mer enn det som er normalt i bransjen.

Oslo 30. august 2011
Ivar Nordberg
President

Svein-Erik Hammerstad
Visepresident

Ina Larsen
Styremedlem

Marianne Talberg
Styremedlem

Jaswinder Pal Singh
Styremedlem

Stein Pedersen
Styremedlem

Morten Lindem
Styremedlem
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Driftsregnskap/prosjektregnskap NBF i perioden 1.05.11 - 30.04.12
Prosj Tekst
1 Styrke idrettens rolle i samfunnet

39
40
41
42
2

NBF R-11/12 NBF B-11/12
8.415.884
7.380.800

Idrettslagenes aktivitetstilbud
Sum serier bandy
Sum serier innebandy
Sum serier damer bandy
Sum serier hockey
Sum idrettslagenes aktivitetstilbud

590
591
591
593
59

Toppidrett
Sum a menn bandy
Sum U-19 menn bandy
Sum U-17 menn bandy
Sum U-16 menn bandy
Sum landslag menn bandy

600
601
602
603
60

Sum A menn innebandy
Sum U19 menn innebandy
Sum A kvinner innebandy
Sum U19 kvinner innebandy
Sum landslag og arr. Innebandy

610 Sum Damer bandy
6102 Sum U-17 damer bandy
61 Sum landslag kvinner bandy
62 Sum landslag hockey
3 Sum toppidrett

DIFF
11/12
1.035.084

-838.836
-616.693
-24.525
-13.255
-1.493.310

-791.000
-590.000
-23.850
-8.580
-1.413.430

-47.836
-26.693
-675
-4.675
-79.880

361.995
104.699
93.873
32.448
593.015

354.000
130.000
122.000
20.000
626.000

7.995
-25.301
-28.127
12.448
-32.985

331.800
288.545
749.533
353.630
1.723.507

353.000
390.000
630.000
278.000
1.651.000

-21.200
-101.455
119.533
75.630
72.507

152.475
65.312
217.787

165.000
40.000
205.000

-12.525
25.312
12.787

5.556
2.539.865

0
2.482.000

5.556
57.865

79
80
82
4

Kompetanseutvikling
Bandy
Innebandy
Hockey
Sum kompetanseutvikling

66.616
367.163
13.600
447.379

100.300
531.000
7.029
638.329

-33.684
-163.837
6.571
-190.950

860
861
870
5

Krets
Tilskudd klubb
Kontingenter Int.forbund
Andre innsatsområder

147.000
40.000
149.380
336.380

147.000
0
60.000
207.000

0
40.000
89.380
129.380
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Prosj
90
91
92
93
6

Tekst
NBF
Bandy
Innebandy
Hockey
Sum styre og komiteer

NBF R-11/12 NBF B-11/12
163.934
92.000
148.657
137.000
113.869
146.060
16.540
7.460
443.001
382.520

Administrasjon
Personal
Drift Forbundskontoret
Sum tilskudd/driftsstøtte kretsene
7 Sum administrasjon og personale

DIFF
11/12
71.934
11.657
-32.191
9.080
60.481

5.461.280
1.378.117
1.285.609
8.125.005

4.891.349
1.452.229
850.000
7.193.578

569.931
-74.112
435.609
931.427

-870

-5.000

4.130

-152.280

-60.000

-92.280

-100.500
-82.300
-4.250.745
-444.088
-6.000
-218.750
0
-850.000
-550.000
-4.450.000
-4.977.000
-1.030.000
-850.000
-2.346
-17.811.728

-96.000
-80.000
-4.088.000
-440.000
0
0
-5.000
-750.000
-350.000
-4.450.000
-4.877.000
-541.329
-750.000
0
-16.427.329

-4.500
-2.300
-162.745
-4.088
-6.000
-218.750
5.000
-100.000
-200.000
0
-100.000
-488.671
-100.000
-2.346
-1.384.399

Finans
AVSKRIVNINGER
11 Sum finans

-464.721
8.664
-456.057

-450.000
0
-450.000

-14.721
8.664
-6.057

Prosjektresultat

393.269

-71.532

464.801

8 Salg
9 Sponsorinntekter

98000
98001
98010
98020
98030
98035
98040
98055
98058
98060
98070
98072
98075
98080
10

Andre inntekter
ÅRSAVGIFT
NRK-AVGIFT
LISENS
OVERGANGER
PROTEST/APPELL
BØTER O.L.
GODKJENNING UTSTYR
EL- INNEBANDY
FAM
RAMMETILSKUDD
POST 3
UTVIKLING UNGDOM
KRETSTILSKUDD
DIV. INNTEKTER
Sum Andre inntekter
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Styrets økonomiske beretning for regnskapsperioden 01.05.11 til 30.04.12
Norges Bandyforbund skal lede og fremme idrettene bandy, hockey og innebandy i Norge. Forbundet skal
stimulere til aktivitet på alle nivåer, både lokalt (klubb), regionalt (krets/region) og sentralt (forbund).
Forbundets administrasjon er lokalisert på Ullevaal Stadion i Oslo. Sentralt var det 12 ansatte i hele stillinger i
tillegg til 2 personer i deltidsstillinger.
Forbundet har i perioden hatt ansatte i seks kretser/regioner. Oslo og Akershus 3 stillinger. Østfold 100 % stilling,
Hordaland 10% stilling, Rogaland 90% stilling, Midt-Norge 100% stilling, Innlandet Bandyregion 20% stilling og
20% stilling i Agder-fylkene.
Det har i perioden vært ansatt 21 personer i prosjektstillinger.
Av disse stillingene er 8 hele stillinger og 13 deltidsstillinger.
Prosjektstillingene er knyttet til NBFs satsning på utviklingsprosjekter, som primært har geografisk spredning og
aktivitetsmessig vekst for våre idretter som formål.
Det har vært lite sykefravær i perioden.
Forbundets økonomiske utvikling har i perioden primært vært preget av følgende forhold:
-

-

-

-

De offentlige tilskuddene (basert på overskuddet fra Norsk Tipping) har vært på samme nominelle nivå
siden 2009. Med utgangspunkt i et veid gjennomsnitt av den generelle lønnsveksten og økningen i kpi, på
3% per år, utgjør dette i perioden fra 2009 en relativ reduksjon i tilskuddene på 12%.
Medlemsveksten de siste årene har vært noe lavere enn forventet. Her er det spesielt reduksjonene i
veksten for gruppen 13 – 19 år som har hatt negative konsekvenser for utviklingen av forbundets
økonomiske grunnlag. Det er i denne forbindelse positivt at tilskudd øremerket tiltak for å motarbeide
frafall i denne gruppen har økt.
Grunnet NBFs vellykkede arbeid med prosjekter relatert til helse og funksjonshemmede har det vært
økning i øremerkede tilskudd relatert til disse områdene. Disse tilskuddene er øremerkede og vil derfor
ikke kunne gå direkte til dekning av NBFs sentrale virksomhet. Styret mener at resultatene knyttet til
dette vil være av betydning for NBFs fremtidige omdømme og økonomiske grunnlag.
Fjorårets negative økonomiske resultat var primært knyttet til effekten av undergravingen av NBFs lov
ved aktiv motarbeidelse av at klubber skulle ilegges lovfestede sanksjoner for å ha benytte spillere uten
gyldig lisens. Dette hadde negativ innvirkning for seksjonenes økonomiske resultat og bidro til å svekke
NBFs økonomiske grunnlag.
Årets omfattende arbeid med lisenskontroll har vært vellykket hvor de samlede brutto lisensinntektene
har økt med kr 650.055,-.
I gjennom dette arbeidet har behovet for utvikling av kretsenes organisasjon og administrative arbeid blitt
tydelig. Det har også blitt åpenbart at forutsetningen for NBFs videre vekst og derigjennom utviklingen
av forbundets driftsgrunnlag er avhengig av at NBFs sentrale og regionale instanser er godt koordinert.
Det har derfor vært nødvendig å igangsette tiltak for å sikre dette. Dette har ført til at det er benyttet mer
ressurser enn forutsatt til utvikling av kretsenes organisasjon og drift.
De økte kostnadene i denne forbindelse er belastet NBFs sentrale drift og har bidratt til det negative
driftsresultatet for denne delen av virksomheten, men vært av vesentlig betydning for seksjonenes
positive driftsresultater.

Forbundet har samlet et driftsmessig underskudd på kr 393.268,67.
Styret har vedtatt følgende disposisjon av det regnskapsmessige underskuddet:
Bandy
Overskudd: kr 62.380,60
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Innebandy
Overskudd: kr 1.879,41

Hockey
Overskudd: kr 36.917,55

Beløpet henføres innebandyseksjonens statuskonto.
Etter disposisjonene er seksjonens tilgodehavende
Kr 39.621,33
Beløpet henføres hockeyseksjonens statuskonto.
Etter disposisjonene er seksjonens tilgodehavende kr 7.198,94,-

Eksklusive seksjonenes resultater er NBFs driftsunderskudd kr 488.520,51.
NBF har plassert midler i eiendomsfond og obligasjonsfond. Disse plasseringene har hatt verdiøkning i perioden
og gitt et positivt bidrag til NBFs økonomiske resultat.
Resultatet disponeres som følger:
Driftsresultatet etter disposisjoner kr 488.520,51 henføres NBFs egenkapital.
Etter disposisjonene er NBFs samlede egenkapital pr 30.04.12 er kr 2.540.028,49.
Dette representerer en samlet reduksjon av NBFs egenkapital i perioden på kr 393.268,67.
Samlet sett har forbundet et godt økonomisk grunnlag.
Utestående fordringer er i hovedsak knyttet til klubbenes og kretsenes aktivitet og er på tilsvarende nivå som
foregående periode.
Antall medlemmer pr 31.12.11 var 23.367.
Dette er en økning på 1.248 medlemskap fra forrige år.
Antall klubber pr 31.12.11 var 327. En økning på 4 klubber fra forrige sesong.
Styret og andre tillitsvalgte mottar ikke godtgjørelse for sitt arbeid. Det utbetales reisegodtgjørelse og diett oppad
begrenset til Statens satser til Styret og tillitsvalgte.
Foreningen forurenser ikke det ytre miljø mer enn det som er normalt i bransjen.
Oslo 25. juni 2012
Ivar Nordberg
President

Svein-Erik Hammerstad
Visepresident

Tove Johannessen
Styremedlem

Marianne Talberg
Styremedlem

Jaswinder Pal Singh
Styremedlem

Stein Pedersen
Styremedlem

Avsluttende kommentar til driftsregnskapene:
For tingperioden sett under ett har NBF et samlet underskudd på kr 764.413,43. I forrige tingperiode hadde
organisasjonen et overskudd på kr 606.561,28.
For periodens samlede økonomiske resultat er det selvfølgelig svært negativt at en stor andel av brutto
lisensinntekter ikke ble innbetalt for sesongen 10/11. Det er sannsynlig at brutto ”tapte lisensinntekter” i 10/11
utgjør ca kr. 650.000. Det er også sannsynlig at god lisenskontroll i 10/11 ville ha bidratt til noe høyere inntekter
fra denne ordningen i 11/12. Adm. estimerer tapet NBF ble påført ved at lisenskontrollen ble satt ut av funksjon i
10/11 for å være tilsvarende det negative driftsresultatet for tingperioden
Ved at de offentlige tilskuddene har vært på samme nominelle nivå i perioden (siden 2009) har NBF ikke hatt
mulighet til å kompensere ”inntektsbortfallet” fra lisensordningen med alternative inntekter.
For øvrig kommenteres driftsregnskapene i styrets årlige økonomiske beretning.
Det er de to siste sesongene benyttet relativt store ressurser til koordinering og strukturering av kretsenes
virksomhet.
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Balanseoppstilling for Norges Bandyforbund 30.04.2012 samt balanse oppstilling to forgåene år

30.04.2012
Eiendeler
Varige driftsmidler
Lager US
Varer
Varelager

30.04.2011

30.04.2010

1.299.666,00

1.333.354,00

90.244,00

189.252,55

248.727,55

192.569,55

863.919,52
-93.000,00
770.919,52

705.879,81
-93.000,00
612.879,81

1.633.206,12
-93.000,00
1.540.206,12

Aksjer og bankinnskudd
Aksjer
Kassa/bank
Sum aksjer og bankinnskudd

30.000,00
18.025.522,50
18.055.522,50

30.000,00
18.106.610,67
18.136.610,67

30.000,00
18.756.282,88
18.786.282,88

Sum egendeler

20.315.360,57

20.331.572,03

20.609.302,55

2.933.297,16
-393.268,67
2.540.028,49

3.304.441,92
-371.144,76
2.933.297,16

3.165.047,24
139.394,68
3.304.441,92

Forpliktelser
Avsetninger
Diverse fond
Sum forpliktelser

14.725.945,10
90.349,11
14.816.294,21

14.634.008,97
90.349,11
14.724.358,08

14.910.220,07
90.349,11
15.000.569,18

Kortsiktig gjeld
Leverandør gjeld
Offentlig avgifter, skatter
Skyldig MVA
Skyldige feriepenger
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld

0,00
1.249.376,02
17.478,16
1.692.183,69
2.959.037,87
17.775.332,08

4.200,00
1.158.615,78
9.261,00
1.501.840,01
2.673.916,79
17.398.274,87

0,00
957.548,61
25.554,49
1.321.188,35
2.304.291,45
17.304.860,63

Fordringer
Debitorer
Avsetning for tap på fordr.
Sum fordringer

Egenkapital og gjeld
Egenkapital pr 30.04
Årsresultat
Sum egenkapital

Sum EK og gjeld

20.315.360,57 20.331.572,03 20.609.302,55

Udisponert over-/underskudd

0,00

0,00

Oslo 25. juni 2012
Ivar Nordberg
President

Svein-Erik Hammerstad
Visepresident

Tove Johannessen
Styremedlem

Marianne Talberg
Styremedlem

Jaswinder Pal Singh
Styremedlem

Stein Pedersen
Styremedlem
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0,00

Kommentarer til balansen:
1 Lager US

NBF eier et lager (90m2 )på Ullevaal Stadion. Dette benyttes primært til oppbevaring av
landslagenes utstyr og forbundets arkiver. Lageret med utstyr avskrives i henhold til fast
avskrivningsplan.

2 Varelager:

Består hovedsakelig av litografi, medaljer og sportsgulv.

3 Debitorer:

Arbeidet med å inndrive utestående fordringer er arbeidskrevende. Ved at det er innført
strammere ordninger for betaling av avgifter og lignende har dette arbeidet blitt effektivisert
og volumet av utestående fordringer redusert.

4 Avsetninger:

Gjelder primært avsetninger knyttet til overføringer fra NIF. NIF overfører tilskudd for
kalenderåret til NBF i februar. Ved at NBF har avvikende regnskapsår avsettes andeler (2/3)
av tildelingene slik at tilskuddene inntektsføres i riktig driftsperiode. Avsatte tilskudd fra NIF
endres i relasjon til endringer i tilskuddene fra NIF.

4. Egenkapital:

NBFs samlede egenkapital var ved regnskapsavslutningen kr 2.540.028,49.
Egenkapitalen består av NBFs egenkapital kr 2.356.728,89 samt seksjonenes økonomiske
status vis a vis NBF. Seksjonenes enholdsvise driftsoverskudd eller driftsunderskudd henføres
seksjonenes statuskonto i NBFs balanse. Seksjonens statuskonto vil til enhver tid vise
seksjonens godehavende eller gjeld til fellesskapet.
Ved regnskapsavslutningen 30.04.12 var seksjonenes økonomiske status vis a vis NBF:
Bandy tilgodehavende kr
136.479.32
Innebandy tilgodehavende kr
39.621,33
Hockey tilgodehavende kr
7.198,94

5. Diverse fond:

Gjelder inntekter fra salget av VM i bandy 2003 til Russland (kr 64.654,91) samt ikke
utbetalte andeler av bevilgede midler Raanaas fondet (25.694,20).
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SAK 6 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG
SAK 6A Lov og reglementssaker (For å bli vedtatt kreves det 2/3 av avgitte stemmer. Kvalifisert flertall)

6A Forslag fra Forbundsstyret
6A.1 Forslag til ny lov for NBF
Ny lov for Norges Bandyforbund følger vedlagt.
Loven er revidert i henhold til gjeldende lovnorm for særforbund (NIFs lov).
Den nye loven inneholder ingen materielle endringer utover det NIFs lovnorm pålegger NBF.
Det er tatt utgangspunkt i ny lovnorm for å sikre at denne følges.
Videre har vår eksisterende lov blitt innplassert der de ulike bestemmelsene tematisk hørte hjemme.
Endringene er derfor kun av strukturell art, og bestemmelsene er nummerert på en mer oversiktlig måte enn i den
eksisterende loven.
Forslag til ny lov er vedlagt saksdokumentene.
Forslag til vedtak:
Den nye loven tilpasset NIFs nye lovnorm godkjennes av Forbundstinget
6A.2
Ankegebyr
Sanksjons- og protestreglementet § 8-5
Bakgrunn:
Forbundsstyret har sett at ankegebyret i Sanksjons- og protestreglementet § 8-5 har blitt stående på stedet hvil
de siste 10 årene. Samtidig har de siste to år vist at det har blitt anket, relativt sett, langt flere saker nå enn
tidligere til Ankeutvalget. De aller fleste sakene ender likevel med at vedtaket fra første instans blir stående. For
å sile antall ubegrunnede saker inn til Ankeutvalget foreslår Forbundsstyret at gebyret for anker nevnt i
Sanksjons- og protestreglementet § 8-2 heves i tråd med sammenliknbare idretter.
Styret ser ikke at et høyere ankegebyr hindrer reell to-trinnsbehandling av sanksjonssaker, da ankende part får
returnert ankegebyret der de gis medhold.
Forslag til vedtak:
Sanksjons- og protestreglementet § 8-5 endres slik;
§ 8 - 5 (Formkrav/gebyr)
a) Anke fra klubb skal underskrives av klubbens fungerende formann.
b) Anke fra enkeltpersoner må være egenhendig undertegnet.
c) Alle anker sendes forbundskontoret i rekommandert brev eller innleveres mot datert kvittering.
d) Gebyret må innbetales samtidig med anken. Kopi av kvittering for betalt gebyr skal vedlegges anken. For anke
er gebyret kr 2.500,6A.3
Protestgebyr
Sanksjons- og protestreglementet § 7-6
Bakgrunn:
Forbundsstyret ønsker ikke å endre protestgebyrene i Sanksjons- og protestreglementet § 7-6, men ser ikke at
det er grunn til differensierte satser for protestgebyr avhengig av om det er Forbund eller Krets/region som er
administrerende myndighet. Det foreslås derfor en felles protestsats på 600,-.
Forslag til vedtak:
Sanksjons- og protestreglementet § 7-6 endres slik;
§ 7 - 6 (Gebyrer)
For protest til kretsstyret er gebyret kr 600,For protest til forbundsstyret er gebyret kr 600,-
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Sak 6A.4
Sanksjonerbare forhold
Sanksjons- og protestreglementet § 2-2 – ny bokstav a)
Bakgrunn:
Dagens regelverk mangler en direkte bestemmelse for ilagte kampstraffer (røde kort) for annet enn upassende
oppførsel mot dommer, og man må isteden bruke den generelle bestemmelsen i § 1-1 (virkeområde).
Forbundsstyret foreslår derfor, for å klargjøre regelverket, å ta inn en sekkebestemmelse for kampstraffer innen
de ulike idrettene. Det foreslås at denne tas inn som ny bokstav a). Øvrige bokstaver flyttes tilsvarende ned.
Forslag til vedtak:
§ 2-2 (Sanksjonerte overtredelser)
Sanksjonerbare overtredelser er følgende forhold:
a) At spiller/lagleder pådrar seg rødt kort etter idrettenes spillereglement.

Sak 6A.5
Sanksjonerbare forhold
Sanksjons- og protestreglementet § 2-2 – ny bokstav m)
Bakgrunn:
Forbundsstyret foreslår at det innføres en bestemmelse i Sanksjons- og protestreglementet § 2-2 for
sanksjonering knyttet til Elitelisensreglementene. Dette kan tas inn som ny siste bokstav. Dette er mer praktisk
og oversiktlig enn å ha sanksjonsbestemmelser for Elitelisensen i selve Elitelisensreglementet.
Forslag til vedtak:
§ 2-2 (Sanksjonerte overtredelser)
Sanksjonerbare overtredelser er følgende forhold:
j) Brudd på konkrete krav i idrettenes Elitelisensreglement .

Sak 6A.6
Endring i reglement for utmerkelser
Styret foreslår følgende endringer i reglementet for tildeling av hederstegn.
Gjennomstreket/rødt fjernes. Kursiv/blått er tilføyes
Hederstegn
Dette merket tildeles personer som har gjort seg fortjent til det for sin innsats gjennom flere år for idretter
innenfor vårt forbund. Hederstegnet innstilles av seksjonsstyret til forbundsstyret. Beslutning om å utdele denne
utmerkelsen må fattes av forbundsstyret og være enstemmig. Forbundsstyret kan også beslutte å tildele
Hederstegnet. Hederstegnet deles ut på seksjonenes årsmøte Forbundstinget. Merket er forbundets logo på blå
bunn med gullkrans og deles ut sammen med NBF´s store diplom. Personene som har oppnådd Hederstegnet gis
livsvarig adgangskort for to personer til alle kamper i NBF-regi.
SAK 6B
ANDRE INNKOMNE FORSLAG:
Ingen andre innkomne forslag er mottatt.
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SAK 7 FORSLAG TIL AVGIFTER 2012 – 2015
Forslag til lisenssatser for sesongene 2013/2014 og 2014/2015
De foreslåtte lisenssatsene er lagt til grunn for kommende periodes budsjetter
Spillerlisens – Bandy

Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015
Gr.lisens
Utv. Lisens
Gr.lisens

Høyeste nasjonale serie
Øvrige seniorser. (f. i 1995 eller tidl.)
Aldersbestemte klasser
Født i 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Født i 2001
Spillerlisens - Innebandy
Høyeste nasjonale serie
Høyeste krets/regionale serie
Øvrige seniorser. (f. i 1995 eller tidl.)
Aldersbestemt klasser
Født i 1996, 1997, 1998,1999,2000
Født i 2001

Utv. lisens

1200 1500
600
900

1250 1525
(f. 96 el tidl.) 625 925

375
150

(f. 97 – 01)
(f. 2002)

400
150

650
300

1200 1500
1000 1225
600
900

1250
1025
(f. 96 el. tidl.) 625

1525
1225
925

375
150

(f. 97 – 01)
(f. 2002)

650
300

Turneringslisens

250

Spillerlisens - Hockey
Senior (f 1995 eller tidligere)
Junior
Lisens for støtteapparat samtlige idr.
Lisens for dommere samtlige idr.

600
200
250
450

625
300

625
300

400
150
250

900
400

(f. 1996 el tidl) 600
200
250
450

900
400

Etter nærmere vurdering kan Forbundsstyret vedta en redusert lisenssats for laveste regionale serie.

Overgangsgebyrer:
Forslag fra Forbundsstyret
Overgangsordninger og gebyrer i denne forbindelse fastsettes av den respektive seksjons årsmøte.
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SAK 8 BEHANDLE LANGTIDSPL./STRATEGIPL.OG BUDSJETT/LANGTIDSBUDSJ.
SAK 8A Strategi/handlingsplan for Norges Bandyforbund 2012-2014
Vedlagte forslag til strategiplan vedtas som NBFs overordnede strategi for den kommende periode.
Forbundsstyrets arbeid i perioden vil være innrettet i tråd med den vedtatte strategiplanen.
Seksjonene utarbeider sine handlingsplaner på grunnlag av den overordnede strategien.
SAK 8B Anleggsprioritering
Norges Bandyforbunds prioritering i forhold til typer innendørsanlegg (idrettshaller)er som følger:
Bygging av enkle treningshaller (flest mulig flater) har prioritet. NBF støtter ikke bygging av større/kostbare
arrangementarenaer med unntak av et arrangementsanlegg i Oslo, som er tilpasset innendørsidrettenes behov. Det
forutsettes at et slikt arrangementsanlegg får en nøktern dimensjonering.
Sak 8C Rent Særforbund
Forbundsstyret ønsker å bli en av de første særforbundene som kan betegne seg med tittelen Rent Særforbund.
Norges Bandyforbund er i dialog med Antidoping Norge og styret vil i kommende periode implementere
nødvendig tiltak og verdier for å kunne smykke seg med betegnelsen.
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Sak 8D Budsjett for regnskapsårene 2012 – 2013 til 2014 – 2015
I henhold til tidligere vedtak presenteres NBFs overordnede budsjetter i henhold til NIFs standard
prosjektplan og på et høyt aggregerings nivå.
Konto

Kontonavn

19

SUM SKOLE/BREDDE BANDY/RINK

NBF B-12/13

20

SUM SKOLE/BREDDE INNEBANDY

25
29

SUM INFORMASJON
SUM ANDRE PROSJEKTER

1

SUM STYRKE IDR. ROLLE I SAMF NBF

2

SUM IDRETTSLAGENES AKTIVITET NBF

5.999

NBF B-13/14

NBF B-14/15

537.000

550.000

550.000

5.367.800

5.300.000

5.300.000

38.000
40.000

40.000
45.000

41.000
45.000

5.982.800

5.935.000

5.936.000

-1.512.430

-1.600.000

-1.700.000

SUM LANDSLAG MENN BANDY

655.000

835.000

835.000

6.099

SUM TOPPIDRETT INNEBANDY

1.659.000

1.700.000

1.800.000

610

SUM LANDSLAG KVINNER BANDY

140.000

140.000

140.000

3

SUM TOPPIDRETT NBF

2.454.000

2.675.000

2.775.000

4

SUM KOMPETANSEUTVIKLING NBF

391.329

500.000

550.000

5

SUM ANDRE INNSATSOMRÅDER NBF

238.000

250.000

260.000

6

SUM STYRE OG KOMITEER NBF

438.520

450.000

500.000

7

SUM ADM. OG PERSONAL NBF

8.665.172

9.051.778

9.372.250

8

SUM SALG NBF

-5.000

-5.000

-5.000

9

SUM SPONSOR NBF

-210.000

-250.000

-300.000

98.000

ÅRSAVGIFT

-100.500

-102.000

-105.000

98.005

MEDIA-AVGIFT

-80.000

-80.000

-80.000

98.010

LISENS

-4.420.000

-4.860.000

-5.160.000

98.020
98.040

OVERGANGER
GODKJENNING AV UTSTYR

-449.000
-5.000

-450.000

-450.000

98.055

El-innebandy

-700.000

-650.000

-650.000

98.058

FAM

-300.000

98.060

RAMMETILSKUDD

-4.550.000

-4.550.000

-4.550.000

98.070

Post 3

-4.877.000

-4.800.000

-4.800.000

98.072

UTVIKLING BARN OG UNGDOM

-400.000

-400.000

98.075

-820.000

-820.000

-16.001.500

-16.712.000

-17.015.000

-450.000

-300.000

-375.000

-9.109

-5.222

-1.750

REGIONTILSKUDD FRA NIF

10

SUM ANDRE INNTEKTER

98.090

FINANS

11

PROSJEKTRESULTAT
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Kommentarer til budsjettene:
Budsjett for 12/13
Prosjekt kl 1.
Det er sannsynlig at tilskuddene på post 3 blir på samme nominelle nivå framover.
NIF kommer til å foreslå endringer i administrering og beregning i forbindelse med fordelingen av tilskuddene på
post 3. Hvordan dette kommer til å påvirke tilskuddene til NBF er usikkert. NBF har (i relasjon til øvrige SF) høyt
tilskudd på post 3. Det er derfor ikke sannsynlig at en omlegging vil føre til en økning av tilskuddet til NBF.
Det er derfor ikke grunnlag for å budsjettere med økt aktivitet innen utvikling og relaterte områder.
Organisasjonen bør være forebredt på at ressursgrunnlaget på utviklingssektoren faller i årene som kommer.
Målsetningen er å opprettholde dagens nominelle nivå.
Prosjekt kl 2
Gjelder lagavgifter og lignende knyttet til seriespillet.
Budsjettet er i tråd med vedtak fattet av årsmøtene.
Prosjekt kl 3
Gjelder kostnader knyttet til landslagsaktiviteten og er i tråd med seksjonenes budsjetter.
Prosjekt kl 4
Gjelder kostnader knyttet til utdanning og er i henhold til seksjonenes budsjetter.
Prosjekt kl 5
Gjelder direkte støtte til kretsene samt kontingenter til internasjonale forbund.
Prosjekt kl 6
Gjelder kostnader knyttet til NBFs styrer og komiteer samt internasjonal representasjon.
Prosjekt kl 7
Gjelder kostnader til lønn og administrasjon.
Lønnstilskudd til de kretsansatte henføres denne klassen.
Prosjekt kl 10
Alt tyder på at det blir utfordrende for Norsk Tipping å levere forutsatt overskudd til formålene. Endringen av
tippenøkkelen til 64% til idretten vil forhåpentligvis sikre at de offentlige tilskuddene til idretten ikke reduseres i
årene som kommer.
Det er derfor ikke grunnlag for å regne med økning i rammetilskuddene. Det samme gjelder for post 3- tilskuddet
(jfr. kommentarer under pkt 1). Organisasjonens drift forutsetter derfor økning i avgifter. Lisensinntektene vil
derfor utgjøre stadig større del av organisasjonens (spesielt seksjonenes) driftsgrunnlag. Det er derfor av vesentlig
betydning at det sikres at de som deltar i NBFs organiserte aktivitet betaler lisensen. Grunnet manglende
finansiell støtte fra NIF ser det ut til at NBF ikke kan videreføre de svært vellykkede prosjektene knyttet til
folkehelse. Det er derfor ikke budsjettert med inntekter i denne sammenheng.

Finansinntektene forutsetter at NBFs likviditet blir på dagens nivå.

Budsjett for 13/14 og 14/15
Budsjettet bygger på samme vurderinger som for 12/13-budsjettet.
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SAK 9 ENGASJERE REVISOR OG TILDELE PROKURA

SAK 9A
Utnevne revisor:
Økonomikonsult Revisjon AS, Lillestrøm velges som NBFs revisor for kommende tingperiode.

SAK 9B SIGNATUR OG PROKURA
Norges Bandyforbund tegnes (signaturrett) av minst to personer. President, visepresident og generalsekretæren
kan i hvilken som helst kombinasjon tegne forbundet. Dette gjelder for saker som anses å forplikte NBF i større
omfang.
Generalsekretæren og presidenten har prokura hver for seg.
Det er tegnet underslagsforsikring på kr 1.000.000,-.
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Valgkomiteens innstilling for perioden 2012/2014:
Forbundsstyret
President:
Visepresident:
Medlem:
Medlem:
Styremedlem Bandy:

Erik Hansen (Skeid Bandy)
Jon Erik Eriksen (Fredrikstad IBK)
Marianne Talberg (Ullern IF)
Einar B. Røstgård (Nor92 IBK)

NY
NY
Gjenvalg
Rykker opp fra Varamedlem

innstilles fra NBF-B sitt årsmøte (leder NBF-B)

Stein Pedersen (Ullern IF)
Styremedlem Hockey:

Gjenvalg

innstilles fra NBF-H sitt årsmøte

Jaswinder Pal Singh (Kringsjå SK) ?

Gjenvalg

Styremedlem Innebandy:

innstilles fra NBF-I sitt årsmøte (leder NBF-I)

1. Varamedlem:
2. Varamedlem:

Tove Johannessen (Greåker IBK)
Jan Hagen (Bøler IF)
Cecilie Strøm (Bygdø Monolitten IL)

NY
NY
NY

Kontrollkomiteen
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Kjell Hovland Olsen (Spa/Bra IL)
Sigrid-Lise Nonås (Bergen BK)
Heidi Slettemoen (Djerv IBK)
Erik Eriksson (Fjerdingby IBK)
Mette Johansen (Greåker IBK)

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

Ankeutvalget
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

* Odd H. Artzen (Bækkelaget SK)
Stein Giske (Ullern IF)
* Nina Helmersen (Fjellkameratene IB)
Hilde Langfjell (Holmlia SK)
* Håkon Skjerve-Nielssen (Snarøya Sportsklubb)
Elin Hellebø Korsgård (Nor 92 IBK)
Davinder Singh (Sagene IF)

Gjenvalg
Gjenvalg
NY
NY
NY
NY
Gjenvalg

(* er jurister)

Forbundsstyrets innstilling til valgkomite :
Carl-Otto Evensen
Arne Nilsen
Kjell Øyestad
Faisal Mohammad
Kjærsti Thorsteinsen
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