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AGENDA:
Godkjenning av protokoll fra SM – 09/ 08-10
Protokollen ble godkjent uten bemerkninger.
Referatsaker:
- Gen.sekr. informerte generelt om driften av aktiviteten samt overtakelsen av
NBFs nye lager på Ullevåll.
- Styret vedtok (med mindre justeringer) foreliggende justert forslag til
strategiplan for perioden 2010-2012.

SM – 10.1

Organisasjonsutvalgets innstilling vedr. bandyavdelingene i Oslo og Akershus
Organisasjonsutvalgets rapport forelå til møtet.
Vedtak: Bandyavdelingene (Oslo og Akershus) i Oslo og Akershus Bandyregion
nedlegges. Etter nedleggelsen av avdelingen er Norges Bandyforbund
v/bandyseksjonen administrerende myndighet for bandyaktiviteten i Oslo og
Akershus Bandyregion. Administrasjonen ivaretar den daglige driften av
aktiviteten. Demokratiske rettighetene til bandyklubben som geografisk tilhører
Oslo og Akershus Bandyregion vil knyttes direkte opp mot årsmøte/styret i Oslo
og Akershus Bandyregion. Forbundsstyret gjennomgår den økonomiske statusen
til de tidligere bandyavdelingen i Oslo og Akershus Bandyregion.

SM – 10.2

Søknad om opprettelse av Sogn og Fjordane Bandykrins
Det forelå fullstendig søknad fra klubbene i Sogn og Fjordene om etablering av
Sogn og Fjordene Bandykrins.
Forslag til lov for krinsen er gjennomgått av NIFs lovavdeling. Lovavdelingens
bemerkninger til loven er justert.
Vedtak:
Styret vedtok og oppretter Sogn og Fjordene Bandykrins som ny særkrets.

SM – 10.3

Økonomi
Adm./AU informerer om den økonomiske statusen samt likviditetsplasseringer.
I henhold til foreliggende informasjon drives samtlige seksjoner og NBF sentralt i
henhold til foreliggende planer. Forbundsstyret har vedtatt en mindre økning i
budsjettene til hockey grunnet deltakelsen i E-cup i Frankrike.

SM – 10.4

Rapporter fra seksjonene
Bandy:
Forberedelsene til Dame VM som arrangeres i Drammen i slutten av
januar er under kontroll.
Det har vært diskusjoner og ulike oppfatninger knyttet til ledelse og
administrering av A-landslaget.
Dette synes nå funger godt. Miljøet og tonen i laget er positiv.
Det er avholdt et positivt møte mellom NBF/bandyseksjonen og den nye
eliteserieforeningen i bandy.
Hockey:
Det er store utfordringer for hockey å få tildelt halltid til trening og
gjennomføring av innendørsserien. Ordninger for å løse dette diskuteres
med Oslo Idrettskrets og Oslo og Akershus Bandyregion. Det er håp om
at dette ordnes på bedre måte når Oslo Idrettskrets vedtar nye kriterier for
tildeling av halltid i Oslo.
Det Europeiske Hockey Forbundet har sendt tysk trener til Norgen for å
ivareta treningen fram til EM. Han har gjennomført den første
treningshelgen. Ledere og spillere er svært tilfreds med hans måte og
arbeide på.
Innebandy:
Damelandslaget ble nr 7 i VM i Västerås
Det er blitt stor avstand mellom de 3 beste nasjonene og de øvrige.
Den nye eliteserielisensen er planlagt ferdigstilt innen 31.12.09.
Det ble avholdt møte med ledelsen i IFF ang. arrangementet av VM U-19
menn. Som er planlagt avholdt i Norge i mai 2011.
Det foretas nå gjennomgang av de sikkerhetsmessige forholdene i
hallene hvor det avvikles elite- og 1. div. kamper.
Hallenes størrelse og sikkerhetsmessige forhold knyttet til innebandy tas
opp med KKD.
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