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Mandag 15. mars 2010 kl.18.00 på Forbundskontoret Ullevål Stadion
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Godkjenning av protokoll fra SM – 10/ 08-10
Protokollen ble godkjent uten bemerkninger.
Referatsaker:
- NRK har informert om at sending fra NM-finalen i innebandy forutsetter at
NBF dekker NRKs kostnader fult ut. Dette betyr at kostnadene ved produksjon
og overføring øker med kr 60.000,- + mva. Totalt vil kostnadene knyttet til
produksjon og sending beløpe seg til kr 240.000,- +mva dvs 300.000,-.
- Administrasjonen flytter inn i vårt nye lager i løpet av denne uken.
- Til tross for sykdom i adm. ble NM-finalene i bandy håndtert på en god måte.
SM – 11.1

Organisasjonsutvikling Oslo og Akershus
Forbundsstyret opprettholder det tidligere vedtaket om omorganisering og at adm.
overtar det administrative ansvaret for aktiviteten i Akershus.
Saken har vært på høring i alle aktuelle instanser (seksjoner, kretser og
avdelinger).
Adm. utarbeider et informasjonsskriv til klubbene ang. vedtaket og hva dette
administrativt vil innebære. Dette sendes ut så raskt som mulig.
Det blir senere vurdert om det er nødvendig å kalle inn til et klubbmøte.
Gjelden bandyavdelingen i Oslo har opparbeidet slettes i løpet av tre år.
Inneværende år medregnet.
En kombinasjon av betaling fra Osloklubbene og tilskudd fra NBF og regionen
benyttes for å sanere posten. Klubbenes del av nedbetalingen vil ligge på samme
nivå som i inneværende år.
Adm. kommer tilbake med konkret fordeling av disse kostnadene mellom org.
leddene.

SM – 11.2

Tildeling av midler fra Inkluderingsfondet
Lillestrøm IBK og Bærums Verk IF tildeles kr 5.000,- hver fra inkluderingsfondet.

SM – 11.3

Økonomi
Adm. informerte om at økonomien er i henhold til vedtatte planer. Det er fortsatt
noe usikkerhet knyttet til hvor stort underskudd det kommer til med å bli på bandy
VM for damer i Drammen.

SM – 11.4

VM bandy 2013
Bandyseksjonen ønsker å vurdere muligheten for å arrangere VM i bandy for
menn 2013.
Seksjonsleder og adm. har avholdt møte med svenske bandyforbundet og
gjennomgått organisering og økonomien i VM arrangementet 2009.
Med bakgrunn i informasjon fra svenske forbundet og våre tidligere erfaringer
synes det å være nødvendig med en ekstern finansiering/garanti på to millioner for
at arrangementet kan forventes å bære seg økonomisk.
Vedtak: Adm. tar kontakt med NIF og KKD for å sondere mulighetene for
tilskudd eller garanti.

SM – 11. 5

Høring - kriterier spillemidler til anlegg – fylkeskommune
Høringssvaret er i all vesentlighet i orden.
Styret gjennomgår svarforslaget igjen og oversender eventuelle kommentarer.

SM – 11.6

Rapporter fra seksjonene
Hockey:

Innendørsseriene er ferdigspilt med deltakelse fra 13 lag.
Finalene avvikles før påsken.
Hockey er kommet med i den ordinære fordelingen av anleggstid i
Oslo
Seksjonslederen har deltatt på nordisk møte i København.
Eventuell videre internasjonal deltakelse vil stille betydelige økte
krav til organisering, innstilling til trening noe som fordrer
betydelig større innsats fra ledelsen og spillerne.

Innebandy:

De fleste seriene er ferdigspilt. Det ser ut til å bli en utfordring å få
til eliteseriene neste sesong. Stadig flere klubber kommer til at det
koster mer enn det smaker.
Det ser ut til at det er uoverensstemmelser mellom den nye
eliteserielisensen og eksisterende regelverk.
Seksjonen må gjennomgå koordineringen av landslagsaktiviteten.
Dette gjelder spesielt koordineringen av aktiviteten mellom
aldersnivåene.

Bandy:

Seksjonen har fokus på å utferdige en plan for utviklingen av
bandyen fram til 2018. Her vektlegges anlegg, sport, media og
økonomi. Hvor nye potensielle inntekstkilder er det sentrale.
Det bygges stadig flere bandyhaller i Sverige. Dette bidrar til at

svenskene har større sportslig utvikling enn Norge. Dette fører til at
diskusjonen om bygging av bandyhaller i Norge er stadig mer
aktuell.
NM-finalene ble avviklet i helgen. Arrangementet gikk i henhold til
planen. Det var i overkant av 600 betalende tilskuere som overvar
finalene.
Seksjonen har invitert klubbene til et seminar helgen 23. og 24.
april. Rekruttering og frafall blir sentrale temaer på seminaret.

Oslo 18. mars 2010
Tomas Jonsson
Generalsekretær

