REFERAT FRA STYREMØTE – SM-2/ 08- 10
Torsdag 18. desember 2008 kl.17.30 på Forbundskontoret Ullevål Stadion
Tilstede:
President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Fra adm.

Ivar Nordberg
Svein Erik Hammerstad
Jon Erik Eriksen
Jaswinder Pal Singh
Erik Hansen

Tomas Jonsson

AGENDA:
Godkjenning av protokoll fra SM - 2- 08-10
Protokollen ble godkjent uten bemerkninger
Referatsaker:
- Gen.sekr informerte om ansettelse av anleggskonsulent samt
utviklingskonsulenter i Østfold og Buskerud.
SM – 3.1

Økonomi
Gen.sekr gjennomgikk status pr 1. desember. Med unntak av lisensbetalingen for
innebandy, hvor det fortsatt synes å være et antall spiller som ikke har løst lisens,
er økonomirapportene i henhold til planene.

SM – 3.2

Organisasjonsutvalget og datasituasjonen i dag.
Gen.sekr. har avtalt møte med ledelsen i det Svenske innebandyforbundet for ny
gjennomgang av IDA. Saken behandles igjen på neste styremøte.

SM – 3.3

Kontakt med Olympiatoppen
Det tas kontakt med OLT for å se på mulighetene for våre landslagsledelser å delta
på tilbud knyttet til lederkompetanse for lagidretter.

SM – 3.4

NBF står på tidsplan til FIB for VM damer 2010
Det er ikke mottatt noen tilbakemelding fra FIB ang denne saken.
Bandyseksjonen forventer at FIB tar avgjørelse vedr. denne saken i forbindelse
med FIB kongressen 23. januar 2009.

SM – 3.5

Etablering av ”strategiutvalg”
Styret vedtok å etablere et slikt utvalg.
Den nye anleggskonsulenten forslås til sekretær for utvalget.
Presidenten kontakter aktuelle medlemmer.

SM – 3.6

Informasjon fra seksjonene

Bandy:

Det har været svært god utvikling når det gjelder dommerdekningen. De siste
sesongene har det vært problematisk å få dommere til samtlige kamper. I år har
flere dommere ønsket flere kamper en det som er tilgjengelig.
Landslagets resultater i Russian Goverm. Cup var ikke bra. Dette skyldes primært
mange forfall. Med flere nøkkelspillere borte og svært tynn tropp (12 spillere) ble
resultatene dårlige.

Hockey:

Det er nå 6 lag med voksne og 4 ungdomslag.
Seksjonen har krevet at samtlige klubber som vil still med lag i ”serien for
voksne” også må stille med ungdomslag. Dette vil føre til ant antall ungdomslag
vil øke kommende sesong..
Det er svært positivt at antall ungdommer på treningene øker, men dette stiller
stadig større krav til trenernes og ledernes kompetanse.
De øvrige nordiske landene har meldt tilbake at det er positivt at Norges stiller
med stadig flere yngre lag. Seksjonen vil se på mulighetene for et arrangement på
hjemmebane for yngre spillere.

Innebandy:

Tsjekkias VM-arrangement var av en svært høy klasse. Dette vil sette en standard
som setter stort press på de nasjoner som har ansvaret for de kommende VM.
Det var negativt at Norge mistet representasjonen i IFFs styre.
På grunn av at to damelag trakk seg fra eliteserien har seksjonsstyret hatt
utfordring å etablere et tilfredsstillende tilbud. Til trodds av god kommunikasjon
med eliteklubbene ser det ut til at en klubb vil anke seksjonsstyrets vedtak i denne
forbindelse. Seksjonsstyret ser fram til en eventuell vurdering av seksjonsstyrets
myndighet når forutsetningene for årsmøtenes vedtak ikke lenger er tilstede eller
vesentlig endret.

Eventuelt
Gen.sekr. informerte om at alle formelle forhold knyttet til
bygningen av et lager (90m2) for NBF på US synes å være i orden.
Det er planlagt byggestart i februar.

Forbundsstyret benytter anledningen til å ønske alle en God Jul!
Oslo 19. desember 2008
Tomas Jonsson
Generalsekretær

