REFERAT FRA STYREMØTE – SM-12/ 08- 10
Mandag 28. april 2010 kl.17.30 på Forbundskontoret Ullevål Stadion
Tilstede:
President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Fra adm.

Ivar Nordberg
Svein Erik Hammerstad
Morten Lindem for Jon Erik Eriksen
Siri Nørve for Erik Hansen
Jaswinder Pal Singh

Tomas Jonsson

AGENDA:
Godkjenning av protokoll fra SM – 11/ 08-10
Protokollen ble godkjent uten bemerkninger.
Referatsaker:
- Utviklingssjef Tor Audun Sørensen er tildelt Oslo Idrettskrets Ildsjelpris for og
Tunet IBK ble tildelt prisen som årets idrettslag 2010. Forbundsstyret
gratulerer!
- Forbundsstyret gratulerer bandyseksjonens med et meget vellykket seminar på
Randsvangen den 23. og 24. april.
SM – 12.1

Revisjon av NBFs lov
NIF krever at loven tilpasses NIFs lovnorm.
Dette betyr at mye må fjernes fra den loven vi har i dag. Det meste av dette
ivaretas i NIFs lov. Noe bør overføres til seksjonenes reglementer.
Styrets konklusjoner:
Lovnormens oppbygning (§ nummereringen) følges. Det som vedkommer
seksjonene føres som underparagraf i respektiv paragraf for
Forbundsting/Forbundsstyre.
Lovgrunnlaget for seksjonene vil derfor føres under flere paragrafer i motsetning
til i dag hvor dette er samlet i en paragraf (§5).
Det som i dagens lov omhandler klubber, spillere og dommere må overføres til de
respektive idrettes kampreglementer. Noe av dette kan allerede være ivaretatt i
kampreglementene, men dette må gjennomgås.
Dette oversendes seksjonene for nærmere gjennomgang.
Bestemmelser om hedersbevisninger bør utformes i eget reglement. Ivar Nordberg
og Tor A. Sørensen utarbeider et forslag.

SM – 12.2

Ny lisensordning
Styret gjennomgikk adm. notat.
Styret sluttet seg til intensjonene i adm. forslag og vedtok å oversende notatet til
høring i seksjonene.

SM – 12.3

Økonomi
Adm. gjennomgikk den økonomiske situasjonen pr. d.d.
Adm. arbeider intenst med å avslutte flest mulige transaksjoner før regnskapsårets
utløp (30.04). Det er derfor et stort antall inntekts og utgiftstransaksjoner som
bokføres de siste dagene.
Med forbehold om at det ikke er større ukjente poster i forhold til adm.
forventninger, er regnskapene for NBF og seksjonene i tråd med budsjettene.
Forbundets likviditetssituasjon er god.

SM – 12.4

Rapporter fra seksjonene
Bandy:
40 personer deltok på seksjonens meget vellykkede seminaret på
Randsvangen. Det ble framsatt ønsker om lignende arrangement neste år.
Seksjonen arbeider med serieoppsettene for kommende sesong.
Seksjonen ser positivt på etableringen av en utviklingskonsulent stilling for
bandy. Dette arbeidet må koordineres med klubbene. Her blir det viktig å
fokusere på aktivitetsmulighetene de nye banene gir.
Hockey:
Innendørs serien er avslutten hvor 13 lag fullførte.
Seksjonen er fornøyd med tilskuerantallet på finalene.
Seksjonens ungdomssatsning er vellykket. Stadig flere unge spillere og
ungdomslag deltar.
Hockey er nå kommet med i den ordinære hallfordelingen i Oslo.
Innebandy:
Seksjonen roser Bærums Verk IF for god teknisk gjennomføring av NMfinalene. Klubben tildeles det tekniske arrangementet for 2011.
Eliteserien for menn vil, etter at Bækkelaget og Harstad har bekreftet
deltakelse, bestå av 12 lag.
I gjennom Oslo Idrettshaller as er seksjonen gjort oppmerksom på at ved
bygging av nye haller i Oslo er verken oppmerking eller vant for
innebandy ivaretatt. Dette er påpekt og brakt i orden.

Eventuelt
Styret vedtok å dekke kostnader for Ina Larsen leder i Nord-Norge Bandykrets ved
deltakelse i NIFs utdanningsprosjekt for unge ledere.
Seksjonene fremmer innstillinger til aktuelle utmerkelser.

Neste styremøte foreslås avholdt 14. juni 2010.

Oslo 3. mai 2010
Tomas Jonsson
Generalsekretær

