
 
 
REFERAT FRA STYREMØTE – SM-5/ 08- 10 
 
Tirsdag 31. mars 2009 kl.17.00 på Forbundskontoret Ullevål Stadion  
 

 
Tilstede: 

President Ivar Nordberg 
Visepresident Svein Erik Hammerstad 
Styremedlem Jon Erik Eriksen 

  Styremedlem Erik Hansen 
 
Fra adm. Tomas Jonsson  
 
Forfall: Styremedlem Jaswinder Pal Singh 
Ikke tilstede: Varamedlem Knut A Grundvig 
 
 
 
 
  Godkjenning av protokoll fra SM - 4- 08-10 
  Protokollen ble godkjent uten bemerkninger. 
  
  Referatsaker: 

- Adm. informerte om møte med anleggsutvalget i NIF samt de øvrige 
isidrettene.  

 
SM – 5.1  Økonomi 

Det er fortsatt noen uklarheter knyttet til innebandyseksjonens overforbruk på 
landslagssektoren, samt lisensinntektene til bandy. For øvrig synes økonomien å 
være i henhold til foreliggende planer.   

 
SM – 5.2 Innebandyseksjonen informerte om utfordringene som har oppstått i 

forbindelse med avvikling av kvalifiseringer og bakgrunnen for det 
ekstraordinære årsmøtet som er innkalt til 2. april. 

  
 Jon Erik Eriksen informerte om at bakgrunnene for det ekstraordinære årsmøtet er 
at seksjonsstyret ikke har mulighet, uten å bryte kampreglementets bestemmelser, 
å etablere serier kommende sesong. Dette har de siste årene blitt løst med 
dispensasjoner. Dette er i år anket og ankeutvalget har gjennom sin behandling av 
flere ankesaker avgjort at seksjonsstyret ikke har anledning/kompetanse til å 
dispensere fra kampreglementet. 
Det ekstraordinære årsmøtet er primært innkalt for å gi seksjonsstyret de 
nødvendige fullmakter, slik at fornuftige serier kan etableres for kommende 
sesong. På grunn av den korte tiden flere klubber har får å søke om halltid kan 
ikke dette vente til det ordinære årsmøtet i juni.      



  
 
SM – 5.3 Fremtidig edb-verktøy for administrasjon av NBFs aktiviteter (serier) og 

andre administrative funksjoner 
Adm. har i møte med Svenske Innebandyforbundet blitt informert om status når 
det gjelder det administrative datasystemet IDA.  
Den daglige driften av systemet er lite ressurskrevende. Det ble opplyst at det er 1 
ansatt på forbundskontoret som har ansvar for support og daglig kommunikasjon 
med utviklingsselskapet Softronic. Forbundsledelsen mente at han benyttet 
tilsvarende 80% av sin stilling til dette. De tidligere utfordringen med OCR-
innlesing av lisenser er løst og dette fungerer problemfritt. 
Systemet er delt i to driftsområder, daglig administrasjonsdel og 
informasjons/kommunikasjonsdel (portal). Disse delene er i prinsippet uavhengig 
av hverandre. I praksis betyr dette at det administrative systemet ikke påvirkes av 
stor trafikk eller problemer knyttet til portalen. 
Det er verdt å merke seg at IDA/innebandy.se har utviklet seg til å bli den største 
idrettsrelaterte WEB-portalen i Sverige. 
Den er nå 90. største portalen i Sverige. Til sammenligning er fotballens WEB-
portal nr. 109. 
Alt tyder derfor på at IDA er et godt alternativ for driften av vår virksomhet. 
Svenske innebandyforbundet var klart interesser i et samarbeid eller at NBF kjøper 
systemet og utvikler sin del videre. I tilfelle kjøp vil det være naturlig med tett 
samarbeid om videre utvikling. 
 
Vedtak: 
Adm. igangsetter forhandlinger med Svenske Innebandyforbundet om samarbeid 
eller eventuelt kjøp av IDA. Det tas sikte på at IDA er operativt for NBF til 
sesongen 2010/2011. 
 

   
SM – 5.4 Anleggssituasjonen 

Administrasjonen informerte om de prosjekter som er i gang, samt de instanser det 
arbeides med på anleggssiden. 
For bandy er utviklingen på anleggssiden positiv, det kommer flere baner i 
nærmeste fremtid. Samarbeidet med Skøyteforbundet fungerer godt. 
Det er betydelig større utfordringer for innebandy. Idrettshallene er den desidert 
mest pressede anleggskategorien i Norge. I Osloområdet har våre lag i 
gjennomsnitt 1 treningstime i uken. I Bergen foreligger og benyttes formelt vedtak 
fattet av idrettsrådet, for ikke å tildele innebandy tid i idrettshallene. 
Både å få tildelt tid i eksisterende anlegg/haller samt å bidra til nybygging av 
flerbrukshaller er det mest kritiske momentet for videre vekst av NBF. 

 
 
  



SM – 5.6 Informasjon fra seksjonene 
 
  Bandy: 

 Seksjonen arbeider med grunnlaget for kostnadene for å avvikle VM for damer 
2010. Seksjonen antar det i denne forbindelse ligger et sponsor/markedsførings 
potensial. 
Forbundsstyrets anbefaling er at seksjonen i liten grad baserer seg på at kostnader i 
denne forbindelse kan dekkes inn med sponsorinntekter. Det er viktig at seksjonen 
i utgangspunktet regner med at disse kostnadene dekkes av driften, VM-fondet og 
tilskudd fra FIB. Forhåpentligvis vil markedsinntekter kunne redusere 
belastningen av VM-fondet. 
 
Seksjonen skal ha møte med eliteklubben 28. april ang. landslagene. 
 
Det pågår en større gjennomgang av kampreglementene. 
 
Det er samtaler med Drammen om NM-finale arrangementet nest år. 
 
Innebandy: 
På grunn av ankeutvalgets avgjørelser i forbindelse med seksjonens adgang til å 
dispensere fra kampreglementet har dette opptatt det meste av seksjonens 
ressurser. Planen er at det ekstraordinære årsmøtet vil gi seksjonsstyret de 
nødvendige fullmakter for det videre arbeidet.  

 
 
 
 
Oslo 3. april 2009 
 
 
 
Tomas Jonsson 
Generalsekretær  
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