REFERAT FRA STYREMØTE – SM-4/ 08- 10
Mandag 2. mars 2009 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 - 3- 08-10
Protokollen ble godkjent uten bemerkninger
Referatsaker:
Adm. og presidenten informerte om idrettsregistreringen, som er nærmest fullført.
Samt positivt møte lagidretten hadde den 2. mars.
Idrettsregistreringen synes å gå mot noe vekst for forbundet. Innebandy og hockey
har positiv utvikling. Bandy synes å få noe tilbakegang.
SM – 4.1

Økonomi
Adm. informerte om den økonomiske stillingen.
Det synes å bli noe tilbakegang når det gjelder lisensinntektene til
bandyseksjonen. For de andre seksjonene forventes inntektene å bli i tråd med
budsjettet.
Innebandyseksjonen vil få en relativt stor overskridelse av kostnader knyttet til
landslagsvirksomheten.

SM – 4.2

Inkluderingsprisen
På årets idrettsgalla ble NBF tildelt inkluderingsprisen.
Dette er første gang denne prisen ble tildelt.
NBF ble dermed tildelt den første prisen som er på kr 100.000,-.
Vedtak:
Prisen benyttes til å etablere et fond til å støtte tiltak rettet mot inkludering av
funksjonshemmede innen NBFs organisasjon.
Administrasjonen er ansvarlig for å innstille over for Forbundsstyret som vedtar
tildelinger fra Inkluderingsfondet.
Styret vedtok at for 2009 deles det ut kr 5.000,- fra fondet.

SM – 4.3

Bandy VM for kvinner 2010
Kostnadsestimatet for mesterskapet forutsetter 7 deltakernasjoner (inklusive
Norge) og at mesterskapet gjennomføres i løpet av 6 døgn.
Estimerte kostnader:Opphold
Transport og annet
Sum

689.000,100.000,789.000,-

Inntekter:

Tilskudd FIB (6500 USD x 6 lag)
Sponsor
VM-avgift
Sum

273.000,90.000,48.000,411.000,-

Estimert netto kostnad

378.000,-

Bandyseksjonen må ta stilling til hvor stor kostnad seksjonen vil stå inne for.
Dette bør meddeles FIB som må garantere for differansen.
Bandyseksjonens VM-fond er på kr 279.000,SM – 4.4

NBFs anvendelse av Barneidrettsbestemmelsene når det gjelder
aldersgrenser for presentasjon av resultater og tabeller
Vedtak:
Det presenteres resultater og tabeller fra og med den sesongen alderstrinnet fyller
13 år. Det siste kalenderåret i sesongen legges til grunn.
For bandy betyr dette at det presenteres resultater og tabeller fra og med siste års
lillegutt/lillejente.
For innebandy presenteres resulter og tabeller fra og med G12/J12.

SM – 4.5

Informasjon fra seksjonene
Bandy:
NM-finaler fra og med torsdag denne uken. Seniorfinalene på søndag.
Seksjonen er ikke tilfreds med kommunikasjonen med enkeltpersoner.
Dette gjelder spesielt e-mail. Seksjonene vil foreslå at det informeres
om at e-mailer kan bli presentert på NBFs web-sider.
Det vil bli foreslått at 2. lagene spiller i en egen serie.
Tiltakene på dommersiden har vært positive. Dette har bidratt til bedre
tone på banen. Honnør til Lars Nygård for godt arbeid i denne
forbindelse.
Innebandy:
NM-finalene spille 17. – 19. april. Det blir direkte TV-sending fra
seniorfinalene søndag. Sluttspillet er i gang.
At lag har trukket seg fra seriespill har ført til problemer for seksjonens
administrering av seriene.

Med utgangspunkt i en ankesak har Ankeutvalget avgjort at
seksjonsstyret ikke har anledning, selv om antall lag er redusert i den
grad at det endrer forutsetningene for årsmøtets vedtak, å foreta
tilpasninger.
Dette forholdet må tas opp på kommende årsmøte og hensiktsmessig
ordning innarbeides i reglementene.

Hockey:
Seksjonens press mot klubbene til å etablere yngre lag har vært
vellykket. Seksjonen har hatt stor vekst i de yngre klassene og det er
økende forståelse for at det er viktig å videreføre ordningene som er
etablert.
Anleggsforholdene hockey tilbys på Klemetsrud er ikke akseptable.
Saken tas opp med regionen og Oslo kommune.
Eventuelt
Styret diskuterte saker knyttet til den alvorlige skaden Thomas Jacobsen pådro seg
i en kamp i Kringsjåhallen.

Oslo 12. mars 2009

Tomas Jonsson
Generalsekretær

