
PROTOKOLL 
 
Norges Bandyforbunds 77. ordinære ting. 
UBC på Ullevaal Stadion, lørdag 8. september 2012 
 
President Ivar Nordberg åpnet Norges Bandyforbunds 77. ordinære forbundsting og ønsket de 46 
fremmøtte velkommen. Han ønsket spesielt velkommen til Æresmedlem Leif Hole og 
Gullmerkemennene Per Gunnar Løken og Arne Giving. Deretter minneord fra Presidenten. 
 
”Siden vi var samlet til Forbundsting sist for to år siden har to markante personer innenfor NBF gått bort: 
 
Tidligere president i NBF Tore Krarup, Hasle/Løren IL døde 19. april 2011. 
Hederstegninnehaveren hadde ulike verv i forbundet gjennom 23 år, fra 1983-2006. 
Tore var president i forbundet fra 1991-1996. 
 
Otto Moe døde 26. juni 2012. Han var en markant og velkjent personlighet på mange områder 
innenfor norsk bandy. Æresmedlem i Høvik IF og innehaver av NBFs Hederstegn. 
 
Jeg ber om at alle reiser seg og at vi minnes Tore Krarup og Otto Moe med ett minutts stillhet!” 
 
President Ivar Nordberg kom i sin tale om ”rikets tilstand” inn på følgende områder (noe forkortet): 
”Kjære idrettsvenner. Dette er det 77. ordinære ting. NBF representerer tradisjon og historie som vi 
alle må være ydmyke for. Ready har passert 100 år som klubb, det samme har Mjøndalen, Hasle-
Løren, Drafn, Ullern og nå sist Stabæk. Ullevål og Sagene har rundet 90 år. 
Innebandyklubber har rundet 20 år. Øreåsen som den siste. Innebandyavdelingene i Sagene har også 
rundet 20 år. De første innebandyklubbene med Slevik i spissen nærmer seg 25 år.  Vårt forbund 
passerer snart 92 år.  
 
Når vi tenker over hva dette innebærer, må vi føle ærbødighet og takknemlighet. Tenk på alle våre 
ildsjeler, alle dugnadstimer all sorg og all glede som våre idretter har forårsaket gjennom snart 100 år. 
Nok en tingperiode er over. Vi har slitt, det skal vi ikke legge skjul på, men dette er nå historie. 
Forbundet står igjen stødig på alle områder, og det siste året har vi igjen registrert en gledelig 
medlemsøkning. Vi har tatt tak i viktige saker og styrket vår organisasjon på mange sentrale områder. 
I vår fyldige beretning står det meste om hva som er gjort de siste to år. Jeg verken vil eller skal bruke 
tiden her til repetisjon av det. Jeg vil imidlertid få takke alle de som har brukt av sin tid til å jobbe for 
våre idretter. 
 
Jeg vil begynne med våre klubber og eiere.  
Den frivillige innsatsen og dugnadsånden er stor.  Arbeidet som legges ned er grunnmuren i vår 
organisasjon. Takk for god innsats til våre 327 klubber, med nå til sammen 23.367 medlemmer, en 
vekst på over 1.200 medlemmer det siste året.  
Takk også til de enkeltpersoner, klubber og kretser som jobber med anleggsutvikling. Nye enkle 
anlegg og spilleflater er vår 1. prioritet de nærmeste årene og vi er stor takk skyldig de som starter opp 
og viderefører dette tunge og langsiktige arbeidet. I beretningen kan vi lese om både Jevnaker, 
Bogstad og Voldsløkka. Mange flere kunne nevnes. Innenfor anlegg er samarbeidet med andre 
forbund viktig. Vi stiller opp med våre dyktige ansatte, men hadde vært sjanseløse uten hjelp fra dere i 
klubbene. 
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Takk også til våre kretser og regioner. Uten dere hadde vi stagnert. Vi er nå representert i alle landets 
19 fylker med 12 kretser/regioner. Mye arbeid er lagt ned, system og organisasjon faller på plass, 
lovverk utarbeides og godkjennes av forbundsstyret. Vår ansatt her gjør 100 % jobb i 50 % stilling. 
Forbundet har brukt ekstra midler i dette arbeidet som også i de nærmeste årene må være av de 
høyeste prioriterte områder. Lykke til videre! 
 
Men også en stor takk til seksjonene. Etter slitasjen i 2010/11 har mye falt på plass igjen. Det er i 
seksjonen at styringen av hver enkelt idrett foregår. Her legges planene, her blir idrettene ivaretatt. En 
godt fungerende seksjon er alfa og omega for et velfungerende forbund!  
Seksjonsstyrene med sine komiteer har spesielt det siste året vist god styring både økonomisk og 
sportslig. 
 
Så til våre komiteer og utvalg. 
Våre tingvalgte komiteer i to-årsperioden har fått prøvd seg. Spesielt Ankeutvalget kom i fokus i flere 
alvorlige saker i fjor. I år har oppgavene vært enklere.  
Valgkomiteen har så vidt meg bekjent stått på og fulgt de retningslinjer som forbundsstyret utarbeidet 
i fjor. 
Etter vårt ekstraordinære forbundsting i juni fjor ble det satt ned flere komiteer og utvalg. Dyktige folk 
ble spurt om å bidra, og alle takket ja. Mye har falt på plass, mye uklart har blitt klargjort. Et stort 
arbeid er lagt ned. Vi har mye å takke dere for! 
 
Administrasjonen sentralt og på krets/regionsnivå må vi heller ikke glemme. 
Vi er i dag 35 ansatte. Alle godt skolerte og de aller fleste har også våre idretter som 
fritidsbeskjeftigelse. Vi har bygd opp en administrasjon som de fleste særforbund misunner oss. 
Spesiell er vår utviklingsavdeling som også inneholder El-innebandy ansatte. 
På visse utviklingsområder er vi FOR flinke. De resultatene vi har oppnådd i vår idrett for 
funksjonshemmede er rett og slett for gode for NIF. 25 klubber nå med muligheter for 5 til før nyttår, 
skaper problemer med tildelingen av midler. Hadde vi vært en olympisk idrett så hadde pengene rast 
inn. Nå er vi et problem selv om vi er midt i smørøyet med stortingets tildelingsnormer. I 2009 fikk vi 
ca. 300.000,- til formålet, i år er det på 225.000,-. Forstå det den som kan. Det samme også for FAM-
prosjektet vårt. Vi er for flinke og har en utvikling som NIF ser, men ikke evner å følge opp. 
Skuffende og uforståelig. Vi skal fortsatt ha møter i saken, men slik det ser ut per i dag blir prosjektet 
sannsynligvis lagt ned. 
Vi har en utrolig dyktig og engasjert administrasjon. Problemet er, som jeg også nevnte i fjor, og som 
er enda større i år: Hvordan kan vi tillitsvalgte henge med på kjøret? Det er krevende på toppen av en 
full arbeidsuke. Vår oppgave blir på mange måter å legge forholdene til rette for at administrasjonen 
kan få gjort den jobben de kan og vil. Takk til dere for en utrolig innsats!  
 
Jeg vil også i år si litt om NIF og de forhold vi opplever der. 
Vanskelige saker også i år. Vi sier i beretningen litt om tildelinger av midler. Tildelinger som 
overhodet ikke er i tråd med signaler vi får på møter i forkant. Vi stiller oss også veldig tvilende til den 
optimisme som tydelig råder i NIF angående størrelsen på tippemidlene som er til fordeling. I år har vi 
også strevd med OL– saken som jeg tok opp på våre årsmøter. Det endelige vedtak i stat og kommune 
blir spennende. NBF skal være lojale mot dette vedtaket.  
Oppgavene til forbundsstyret, med presidentskapet, blir nok mer og mer fokusert på kontakt oppover i 
systemet mot NIF, politikere og departement. Det kan nok gå ut over kontakten med grasrota som 
kanskje må i varetas enda mer av seksjonsstyrene. 

 
Visjoner og framtid vil jeg overlate til det nye styret å uttale seg om, men jeg ser store muligheter i 
alle våre unike idretter. Alt ligger til rette for stor vekst og framgang i åra som kommer, men det 
kommer ikke av seg selv. 
Lykke til i videre arbeid 
 
TUSEN TAKK TIL DERE ALLE! 
Og vi håper på et godt årsmøte. 
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ERKJENTLIGHET: 
Etter at Forbundstinget ble erklært lovlig satt ble følgende personer tildelt Norges 
Bandyforbunds Hederstegn for lang og god innsats i organisasjonen: 
 
Tor Mattsson, Hamar IL 
Frank Nordseth, OSI, NBF  
Jaswinder Pal Garcha Singh, Kringsjå SK, NBF 
Carl-Otto Evensen, Tunet IBK, Fagerstrand IF, Sveiva IB, Bøler IF, OABR, NBF  
Erik Eriksson, Fjerdingby IBK, OABR 
 
Tildeling av Æresmedlemskap 
Per Gunnar Løken, Røa IL, ble tildelt Gullmerket ved sin avgang som NBF-president i 1987. Han kom 
inn i FIB som en av flere visepresidenter i 1983-89. Siden 1991 og frem til i dag har han vært valgt 
revisor i FIB, foruten å ha sittet i FIBs valgkomite kontinuerlig fra 1997. 
Arne Giving, Stabæk IF, ble tildelt Gullmerket i 1994. Han var NBF-president fra 1987-91. 
Arne Giving har totalt 20 år med toppverv i FIB fra 1983-2003. Han har vært 1.visepresident og 
generalsekretær i to perioder. 
 
Vedtak: Et enstemmig Forbundsting vedtok ved akklamasjon å tildele Æresmedlemskap i NBF til Per 
Gunnar Løken, Røa IL og Arne Giving, Stabæk IF. 
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DAGSORDEN 
 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
Det var 33 stemmeberettigede til stede under hele forbundstinget. Videre 8 personer fra 
administrasjonen med kun talerett, pluss en valgt dirigent med kun talerett. I tillegg tre inviterte 
æresmedlemmer og en foreslått påtroppende president uten talerett. Totalt 46 personer til stede. 

 
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.  

Det fremkom ingen bemerkninger til lovligheten av forbundstingets innkalling. 
Saklisten ble godkjent og ingen bemerkninger til forretningsorden. 

  
3. Valg av dirigenter, sekretærer, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

Jan Hagen, Bøler IF, ble foreslått og valgt til forbundstingets dirigent. 
Tor Audun Sørensen, NBF, og Frank Nordseth, NBF, ble valgt til sekretærer. 
Peder Schjoldager, Ready og Lars Gunnar Larsen, Nor-92 IBK, ble valgt som desisorer til å 
underskrive protokollen. 

 
4. Behandle beretningen for den forløpte periode. 

Vedtak: Beretningen ble i sin helhet enstemmig godkjent med en bemerkning om at det i overskriften 
på side 12 skal stå REPRESENTASJON. 
Dog under pkt. ”Organisasjonsutvikling” (s.6) tok delegat Einar Forfang ordet og kom med følgende 
meningsytring: 
Vi i Stabæk ønsker eget forbund for bandy. Intet i veien med innebandy, men vi i Stabæk mener 
bandysporten ikke er tjent med dagens organisasjonsform i NBF. 

 
 
5. Behandle regnskapene i revidert stand. 

Driftsregnskapene for perioden 01.05.10-30.04.11 og 01.05.11-30.04.12 ble anbefalt godkjent av 
revisjonsfirmaet ØKONOMI KONSULT ved registrert revisor Inger Anita Eggum. Kontrollkomiteen 
ved Kjell Hovland Olsen anbefalte driftsregnskapene for ovennevnte to perioder godkjent. 
Balanseoppstillingene ble gjennomgått uten merknader fra delegatene. 
Det ble stilt spørsmål om noen fra forbundsstyret, som hadde underskrevet og godkjent regnskapene, 
ikke var tingvalgt. 
Gen.sek. Tomas Jonsson svarte at representantene Morten Lindem og Rolf Erik Heftye i perioden 
hadde fratrådt sine verv i forbundsstyret og var erstattet av Stein Pedersen og Tove Johannessen, som 
er henholdsvis ledere for bandy- og innebandyseksjonen. Dette er i henhold til intensjonen i NBFs lov 
hvor det vektlegges at NBFs idretter er representert (fortrinnsvis ved sin leder) i Forbundsstyret. Dette 
er tidligere avklart med Brønnøysundregistrene som har godkjent våre regnskaper, selv om disse er 
signert av representanter (seksjonsledere) som har erstattet tingvalgte representanter i Forbundsstyret. 
Uansett er regnskapene signert av samtlige tingvalgte representanter som ikke har fratrådt sine verv. 

 
Vedtak: Et enstemmig Forbundsting godkjente deretter begge regnskapene og vedtok ansvarsfrihet 
for det sittende styret. 
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6. Behandle innkomne forslag og saker. 
  
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. 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
 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,- 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt under forutsetning av endring i pkt a om at ordet formann 
erstattes med leder. 
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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,- 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
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.  
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
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. 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
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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. 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
  
 
SAK 6B 
Andre innkomne forslag: 
Ingen andre forslag var innkommet. 

 7



7. Fastsette kontingent og avgifter. 
 
Forslag til lisenssatser for sesongene 2013/2014 og 2014/2015 
De foreslåtte lisenssatsene er lagt til grunn for kommende periodes budsjetter 
 
      Sesongen 2013/2014  Sesongen 2014/2015 
Spillerlisens – Bandy   Gr.lisens  Utv. Lisens Gr.lisens  Utv. lisens 
 
Høyeste nasjonale serie    1200 1500   1250 1525  
Øvrige seniorser. (f. i 1995 eller tidl.)  600   900 (f. 96 el tidl.)   625   925  
 
Aldersbestemte klasser bandy 
Født i 1996, 1997, 1998, 1999, 2000   375   625 (f. 97 – 01)   400      650 
Født i 2001      150   300 (f. 2002)   150   300 
 
Spillerlisens - Innebandy 
Høyeste nasjonale serie     1200 1500   1250  1525  
Høyeste krets/regionale serie    1000 1225   1025  1225 
Øvrige seniorser. (f. i 1995 eller tidl.)     600   900 (f. 96 el. tidl.)   625    925 
  
Aldersbestemt klasser innebandy 
Født i 1996, 1997, 1998,1999,2000    375   625 (f. 97 – 01)   400   650 
Født i 2001       150   300 (f. 2002)     150   300        
 
Turneringslisens      250      250 
 
Spillerlisens - Hockey 
Senior (f 1995 eller tidligere)      600   900 (f. 1996 el tidl)   600   900 
Junior        200   400     200   400  
 
Lisens for støtteapparat samtlige idr.     250      250 
Lisens for dommere samtlige idr.    450      450  
 
Etter nærmere vurdering kan Forbundsstyret vedta en redusert lisenssats for laveste regionale serie. 
 
Vedtak: Forslagene til lisenssatser ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Overgangsgebyrer: 
 
Forslag fra Forbundsstyret 
Overgangsordninger og gebyrer i denne forbindelse fastsettes av den respektive seksjons årsmøte. 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
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8. Behandle langtidsplan (strategiplan) og langtidsbudsjettet. 
  
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. 
 
Tilleggsforslag: Sverre Fredriksen fra Skiold ønsket følgende tillegg inn i strategiplan: 

”For å sikre langsiktig lederrekruttering skal forbundet jobbe for å etablere et ungdomsutvalg på 
tvers av idrettene i NBF.” 

 
Vedtak: Med ovennevnte tilleggsforslag, ble forbundets strategiplan for 2012-14 enstemmig vedtatt. 
 
 
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. 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
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. 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
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 NBF B-12/13 NBF B-13/14 NBF B-14/15 
19 SUM SKOLE/BREDDE BANDY/RINK 537.000 550.000 550.000

20 SUM SKOLE/BREDDE INNEBANDY 5.367.800 5.300.000 5.300.000

25 SUM INFORMASJON 38.000 40.000 41.000
29 SUM ANDRE PROSJEKTER 40.000 45.000 45.000

1 SUM STYRKE IDR. ROLLE I SAMF NBF 5.982.800 5.935.000 5.936.000

   

2 SUM IDRETTSLAGENES AKTIVITET NBF -1.512.430 -1.600.000 -1.700.000

   

5.999 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
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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 OVERGANGER -449.000 -450.000 -450.000
98.040 GODKJENNING AV UTSTYR -5.000  

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 REGIONTILSKUDD FRA NIF -820.000 -820.000 -820.000

10 SUM ANDRE INNTEKTER -16.001.500 -16.712.000 -17.015.000

   

98.090 FINANS -450.000 -300.000 -375.000

   

11 PROSJEKTRESULTAT -9.109 -5.222 -1.750
 
Kommentarer: Gen.sek. Tomas Jonsson uttrykte bekymring over fremtidens tilskudd til norsk idrett 
fra Norsk Tipping. Dette til tross for at Stortinget har vedtatt at tippenøkkelen skal endres til fordel for 
idretten. Dersom ikke innfasingen mot 64% av tippeoverskuddet til idretten trår i kraft i løpet av to år, 
vil dette kunne resultere i merkbare reduksjon av tilskuddet til NBF. I tilfelle dette blir resultatet er 
vårt forbund avhengig av flere medlemmer og der igjennom å generere økt aktivitet for å opprettholde 
det økonomiske nivået. 
Amjad Munir fremførte deretter et ønske om midler til å etablere et U21-landslag i hockey. Gen.sek. 
Tomas Jonsson besvarte at hockey ikke tilfredsstiller kravene som et eget særforbund i NIF. Hockey 
mottar derfor ikke noe direkte tilskudd/tildeling av offentlige midler. NBF mottar kun et mindre bidrag 
fra NIF for å dekke de direkte administrasjonskostnadene knyttet til driften av hockey. NBF har derfor 
ikke midler som kan prioriteres i denne forbindelse.  Derfor er dette ønske et økonomisk innspill som 
bør tas opp når hockeyseksjonen behandler budsjettet på sitt årsmøte..  
 
Vedtak: Med ovennevnte kommentarer ble budsjettene for regnskapsårene 2012/13, 2013/14 og 
2014/15 enstemmig vedtatt. 
 
 

9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskap, samt tildele prokura. 
 
SAK 9A 
Utnevne revisor: 
Forslag: Økonomikonsult Revisjon AS, Lillestrøm velges som NBFs revisor for kommende tingperiode. 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
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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 underslagforsikring på kr 1.000.000,-.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
 
 

10. Valg: 
 
Vedtak: Følgende forbundsstyre og komiteer ble enstemmig valgt for kommende to år: 
 
 
Forbundsstyret 
President: Erik Hansen (Skeid) NY 
Visepresident: Jon Erik Eriksen (Fredrikstad IBK) NY 
Medlem: Marianne Talberg (Ullern IF) Gjenvalg 
Medlem: Einar B. Røstgård (Nor92 IBK) Rykker opp fra Varamedlem 
Styremedlem Bandy: innstilles fra NBF-B sitt årsmøte (leder NBF-B) 
 Stein Pedersen (Ullern IF) NY 
Styremedlem Hockey: innstilles fra NBF-H sitt årsmøte 
 Jaswinder Pal Singh (Kringsjå SK)  Gjenvalg 
Styremedlem Innebandy: innstilles fra NBF-I sitt årsmøte (leder NBF-I) 
 Tove Johannessen (Greåker IBK) NY 
1. Varamedlem: Jan Hagen (Bøler IF) NY 
2. Varamedlem: Cecilie Strøm (Bygdø Monolitten IL) NY 
 
Kontrollkomiteen 
Leder: Kjell Hovland Olsen (Spa/Bra IL) Gjenvalg 
Medlem: Sigrid-Lise Nonås (Bergen BK) Gjenvalg 
Medlem: Heidi Slettemoen (Djerv IBK) Gjenvalg 
Varamedlem: Erik Eriksson (Fjerdingby IBK) Gjenvalg 
Varamedlem: Mette Johansen (Greåker IBK) Gjenvalg 

 
Ankeutvalget 
Leder: Odd H. Artzen (Bækkelaget SK) * Gjenvalg 
Medlem: Stein Giske (Ullern IF) Gjenvalg 
Medlem: Nina Helmersen (Fjellkameratene IB) * NY 
Medlem: Hilde Langfjell (Holmlia SK) NY 
Medlem: Håkon Skjerve-Nielssen (Snarøya Sportsklubb)* NY 
Varamedlem: Elin Hellebø Korsgård (Nor 92 IBK) NY 
Varamedlem: Davinder Singh (Sagene IF) Gjenvalg 
 (* er jurister) 
 
Valgkomiteen 
Leder: Carl-Otto Evensen  Bøler IF    innebandy 
Medlem: Kjell Øiestad   Snarøya SK   bandy 
Medlem: Kjærsti Thorsteinsen  Nord-Norge Bandykrets     
Vara: Faisal Mohammad  Sagene IF   hockey 
 
 
Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet. 
 
Vedtak: Forbundstinget gir fullmakt til Forbundsstyret å oppnevne representanter til ting og møter i 
de organisasjoner forbundet er tilsluttet. 
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Avslutning: 
Dirigent Jan Hagen takket for seg og overlot ordet til Marianne Talberg som på vegne av 
Forbundsstyret takket nylig avgått president Ivar Nordberg og visepresident Svein-Erik Hammerstad 
for innsatsen i forbundet gjennom mange år. 
Ivar Nordberg satt i styret i Oslo Bandykrets allerede i 1989. Senere i regionsstyret. Videre vært leder 
av Innebandyseksjonen fra 1992-94. Han satt i Domsutvalget fra 1994-98. Visepresident i NBF fra 
1998-2006 og president de siste seks år frem til i dag.  
Svein-Erik Hammerstad har lang fartstid som leder og trener i Ullern. Vært lagleder for kretslag og 
aldersbestemte landslag i bandy. Leder av Oslo Bandykrets fra 2002-06. Visepresident i NBF fra 
2006-12. Dessuten ubetalt fysioterapeut for A-landslaget bandy gjennom 11 år. Et engasjement han 
fortsatt har. 
 
Svein-Erik Hammerstad takket for seg og snakket i sin korte tale om alle forbundets tre idretter. Han 
nevnte avslutningsvis hockeyidrettens muligheter i fremtiden og takket administrasjonen for godt 
samarbeid. 
 
Avgått president Ivar Nordberg sin avslutningstale: 
 
Kjære venner! 
Det er det på tide å si takk for meg. Min tid i forbundet har passert 20 år i år. 3 år som seksjonsleder, 8 
år som visepresident og 6 år som president + noe innimellom. Det har vært en krevende oppgave, store 
utfordringer, men lærerikt.  
Vervet har gitt meg utfordringer jeg ellers ikke hadde fått. 
Jeg har alltid, uansett storm eller stille, vært stolt av NBF og stolt over å få representere dere som 
president. 
For å inneha et slikt verv er motivasjon et viktig stikkord. 100 % motivasjon er ikke nok, den bør nok 
ligge vesentlig høyere, Det har jeg ikke lengre, av mange grunner. Arbeidssituasjonen, egen mosjon og 
helse, familie, fritid og overskudd, er stikkord til forklaring.  
Nok er nok, 6 år er i alle fall nok. Andre vil overta og de må derfor få slippe til. 
Det ble et skille for meg når jeg for ca. ett år siden gav beskjed til Carl-Otto om at jeg trekker meg. Jeg 
var redd for en reaksjon av anger, men den kom ikke.  
Men det er klart at noe savn blir det.  
Det nære samarbeidet med dere ansatte, som har vart opp mot 20 år, vil bli vanskelig å avslutte. 
Spesielt med Tomas selvfølgelig. Samtaler nærmest daglig i 20 år må sette spor.  
Eksempel fra Hasle/Løren 100 år: Ta med din bedre halvdel. Jeg tok med Tomas. 
Noe kontakt må det bli også videre, men jeg skal ikke tråkke i ditt gebet Erik.  
Jeg får nok et bilde på veggen i kontorlokalene jeg også, men jeg skal aldri ende i et horn! 
Jeg vil også savne dere i forbundsstyret og vil takke for et veldig godt samarbeid. Takk for 
overbærenhet for dårlig styring på møtene som ble alt for lange, og mye annet rusk i maskineriet. Men 
mellom oss her har også det meste gått knirkefritt.  
Spesielt takk til Svein Erik. Vi kom inn sammen for 6 år siden. Har blitt kalt for Knoll og Tott. Har 
hatt hundrevis av samtaletimer, i telefon, på arenaer, i bilen til og fra arrangementer, og aldri en hissig 
tone eller et vondt ord. 
På klubb- og kretsnivå har jeg også fått utrolig mange gode kontakter og idrettsvenner. Her er trøsten 
at dere vil jeg nok se ofte videre. Kamper kommer jeg på, og jeg håper at jeg fortsatt kan hilse på i 
sekretariatet. 
Så nok en gang tusen takk for meg! 
 
Deretter vanket det blomster fra forbundet til avgått president Ivar Nordberg og avgått visepresident 
Svein-Erik Hammerstad, samt til dirigent Jan Hagen. Et ekstra hyggelig innslag at representanter fra 
Hockeyseksjonen kom med gaver og blomster til Ivar og Svein-Erik for særdeles god oppfølging av 
deres idrett. 
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Den nyvalgte presidenten, Erik Hansen, tok deretter ordet: 
Erik Hansen takket Ivar Nordberg, Svein-Erik Hammerstad og valgkomiteens leder Carl-Otto Evensen 
for den gode jobben de har gjort. Han var glad for at Jon Erik Eriksen ble med som ny visepresident i 
kommende tingperiode. Erik Hansen tok videre til ordet for nøye å følge utviklingen i Norsk Tipping 
og derav de påfølgende sentrale tilskuddene til NBF fra NIF.  
Erik Hansen gav videre uttrykk for å være opptatt av å benytte norsk kompetanse som ledere og 
trenere i norsk toppidrett. Som mediamann misliker han sterkt ordet ”hatkamper”, noe som bør fjernes 
på trykk. Han dro frem betydningen av sosiale medier og beklaget at han på bakgrunn av sin jobb i 
Oslo kommune ikke kunne engasjere seg offisielt i anleggsutviklingen i byen. Erik Hansen avsluttet 
med å trekke frem mulighetene som ligger i hockey som olympisk idrett. Vi må arbeide for å få både 
innebandy/floorball og El-innebandy med i olympisk sammenheng. Videre bør bandy internasjonalt 
skifte navn til russian hockey. 
 
Den nyvalgte presidenten hevet Forbundstinget kl 14.30 
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Representanter på Forbundstinget 8. september 2012 
 
Ivar Nordberg       Forbundsstyret 
Svein Erik Hammerstad      Forbundsstyret 
Marianne Talberg      Forbundsstyret 
Stein Pedersen       Forbundsstyret 
Tove Johannessen      Forbundsstyret 
Jaswinder Pal Garcha Singh     Forbundsstyret 
 
Einar B. Røstgård      Buskerud Bandykrets 
Torgeir Ådland       Hordaland Bandykrets 
Odd Henning Arntzen      Oslo & Akershus Bandyregion 
Gunnar Olsen       Østfold Bandykrets 
 
Khuram Shehzad      Hockey 
Maryam Shehzad      Hockey 
Anu Kaplis       Hockey 
Rumeet Brar       Hockey 
Amjad Munir       Hockey 
 
Tor Mattsson       Bandy 
Øyvind Mattsson      Bandy 
Hanne Werner       Bandy 
Peder Schjoldager      Bandy 
Sverre M. Fredriksen      Bandy 
Einar Forfang       Bandy 
Kjell Arne Hermansen      Bandy 
Elisabeth Pedersen      Bandy 
 
Jarle Heitmann       Innebandy 
Jon Erik Eriksen      Innebandy 
Carl-Otto Evensen      Innebandy 
Asim Kiyani       Innebandy 
Ingebjørg Skjelvik      Innebandy 
Ingrid Vedå       Innebandy 
Monica Bakke       Innebandy 
Lisbeth Norstrøm      Innebandy 
Arild Vike       Innebandy 
Lars Gunnar Larsen      Innebandy 
 
Delegater med talerett, men uten stemmerett: 
Jan Hagen       Dirigent 
Tor Audun Sørensen      Administrasjonen 
Frank Nordseth       Administrasjonen 
Tomas Jonsson       Administrasjonen 
Kjell N. Nilsen       Administrasjonen 
Jostein Sjaatil       Administrasjonen 
Kim-Alexander H. Jørstad     Administrasjonen 
Terje Larsen       Administrasjonen 
Eivind Tysdal       Administrasjonen 
Inviterte: 
Erik Hansen       Hederstegninnehaver 
Leif Hole       Æresmedlem 
Per Gunnar Løken      Gullmerkemann/Æresmedlem 
Arne Giving       Gullmerkemann/Æresmedlem 
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