
REFERAT FRA  STYREMØTE – SM-2/ 08- 10 
 

Mandag 17. november 2008 kl.17.30 på Forbundskontoret Ullevål Stadion  
 

Tilstede: 
President Ivar Nordberg 
Visepresident Svein Erik Hammerstad 
Styremedlem Jon Erik Eriksen 

  Styremedlem Jaswinder Pal Singh 
 
Forfall: Styremedlem Erik Hansen 
 
Fra adm. Tomas Jonsson og Lars Bunæs (del av møtet) 

 
 
AGENDA: 
  Godkjenning av protokoll fra SM - 1- 08-10 
  Protokollen ble godkjent uten bemerkninger 
  
 Referatsaker: 

- Lars Bunæs informerte om Frisk fighters 
- Prosessen med å ansette anleggskonsulent er i sluttfasen. 

Alt tyder på at stillingen blir besatt de nærmeste dagene med tiltredelse 
01.01.09. Adm. opplyste om det er ansatt utviklingskonsulenter i 
Østfold med start 01.01.09 og Buskerud med start 01.11.08. 

 
SM –2.1 Forbundstinget 
 GS tar kontakt med lovkomiteens leder ang. etablering av valgkomité. 

 
SM – 2.2  Økonomi 

- Foruten ekstraordinære kostnader knyttet til personalsaker i innebandy og 
fortsatt noe usikkerhet i forbindelse med antall lisenser i innebandy er økonomien 
i henhold til vedtatte planer. 
 

  - Avsetning av midler til jubileumsbok 
  Styret gikk innfor at arbeidet med en jubileumsbok igangsettes. 
  Tor Audun og Ivar etablerer en redaksjonskomité. 
  
  - Etablering av en komité for systematisering av NBFs utmerkelser 
  Ivar, Tor Audun og Kjell Hovland Olsen utarbeider et forslag til system. 
 
  - Innkjøp av utmerkelser/gaver til damer   

Jaswinder tar kontakt med aktuelle produsenter i India. Saken tas opp på nytt når 
nærmere informasjon foreligger. 

 
 



SM – 2.3 Organisasjonsutvalget og datasituasjonen i dag.  
  Svein Erik og Tomas informerte om situasjonen i dag. 
  Styret vedtok at organisasjonskomiteen fortsetter sitt arbeid selv om IT-sitasjonene 

er uavklart. Det var enighet om at Adm. tar på nytt kontakt med ssvenske 
innebandyforbundet ang. IDA. 

SM – 2.4 Kontakt med Olympiatoppen 
 Styret vedtok at be seksjonene se nærmere på hvilke behov/ønsker de enkelt 
idrettene har i denne forbindelse. Styret vil siden ta stilling til hvordan dette bør 
koordineres og forelegges Olympiatoppen.    
 

SM - 2.5 Søknad fra Eliteserieforeningene i innebandy om å disponere NBFs 
reklameplass på eliteserielagenes (innebandy) spilledrakter 

 Foreningen ønsker å disponere denne rettigheten for tre år. 
 
 Bakgrunn: Norges Bandyforbund disponerer i henhold til et tidligere 

Forbundstingsvedtak et felt på inntil 6 cm X 13 cm på spilledraktene til samtlige 
lag som deltar i NBFs obligatoriske kamper. Reklamen skal plasseres foran på 
draktens skulderparti. 

 Det ble fattet vedtak i saken på styremøte SM-1/08-10 hvor det og så ble vedtatt å 
innhente uttalelse fra innebandyseksjonen. Uttalelse fra innebandyseksjonen forelå 
til møtet.  

    
 Vedtak: 

Forbundsstyret gir eliteserieforeningen tillatelse til å disponere forbundets 
reklameplass på spilledraktene i eliteseriene i innebandy for sesongene 2008/2009, 
2009/2010 og 2010/2011. For sesongen 2008/2009 skal reklameplassen disponeres 
vederlagsfritt. Vederlag for sesongene 2009/2010 og 2010/2011 forhandles for 
hver sesong. 

 Følgende forutsetninger settes til avtalen:  
Alle avtaler som inngås av eliteserieforeningen i denne forbindelse skal før 
avtaleinngåelse være godkjent av Norges Bandyforbund. 
Avtalen for kommende sesong forhandles innen medio februar foregående sesong. 
Selv om det inngås en avtale med en intensjon om tre års løpetid har NBF rett til å 
terminere avtalen. Dette skal i tilfelle meddeles Eliteserieforeningen innen medio 
januar foregående sesong.   

   
   
SM – 2.6 NBF står på tidsplan til FIB for VM damer 2010 

Det er sendt brev til FIB ang støtte. Dette forventes behandlet av FIB primo 
desember.   
Det uansett må foreligge en positiv tilbakemelding fra FIB innen medio februar 
hvis NBF skal på ta seg en formel forpliktelse for gjennomføring av mesterskapet. 

 
 
 
 
 



Fra seksjonene: 
 
Hockey: 
Innendørsserien er i gang. 
Kravet som er satt på klubbene om aktivitet og etablering av lag for barn og unge funger bra. 
Det er stadig økende aktivitet i de yngre klassene.  
Det er behov for å skaffe mer utstyr samt at anleggstilgangen må bedres. 
På grunn av begrenset anleggstilgang har klubbene måttet avvise barn. 
 
Innebandy: 
Klubbene melder at kostnadene knyttet til deltakelse i E-cup er for høye i forhold til utbyttet av 
deltakelsen. Klubben har også hatt kontakt med svenske klubber som oppfatter dette på samme 
måte. 
IFF har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på IFFs arrangementer og kostnadsstrukturen 
knyttet til dette. 
 
Bandy: 
Det er påmeldt 114 lag til årets seriespill. 108 lag fullførte fjorårets seriespill. 
Det er inngått ny utstyrsavtale for bandylandslagene. 
Alle forberedelser for finaleuken, som i år er lagt til Drammen, går bra. 
 
 
Eventuelt: 
NBF er oppmerksom på at det på Greåker IBKs hjemmesider reklamers med en link til et 
utenlandsk spilleselskap. 
Forbundsstyret vedtok å tilskrive Greåker IBK og be om en redegjørelse for dette. 
 
 
 
Oslo 18. november 2008 
 
Tomas Jonsson 
Generalsekretær  
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