
 
REFERAT FRA STYREMØTE – SM-6/ 08- 10 
 
Onsdag 20. mai 2009 kl.17.00 på Forbundskontoret Ullevål Stadion  
 
Tilstede: 

President Ivar Nordberg 
Styremedlem Jon Erik Eriksen 

  Styremedlem Erik Hansen 
Varamedlem Knut A Grundvig 

 
Fra adm. Tomas Jonsson og Lars Bunæs 
 
Forfall: Styremedlem Jaswinder Pal Singh og Visepresident Svein Erik Hammerstad 
 
 
AGENDA: 
  Godkjenning av protokoll fra SM - 5- 08-10 
  
  Referatsaker: 

- Info. fra administrasjonen 
Gen.sekr informerte 
 

- Info. fra NIFs ledermøte 
Presidenten roste Idrettsstyret for organiseringen av politikerdebatten på 
Ledermøtet i Stavanger. Denne vill sannsynlig bidra vesentlig til å øke 
idrettens status i de politiske miljøene. 
Særforbundene utrykte bekymring knyttet til den store økningen i ressursbruk 
NIF sentraladministrasjon har hatt de siste årene. Det er i etterkant uttrykt noe 
tvil om redeligheten til Generalsekretærens presentasjoner og svar i denne 
forbindelse.  
 

- Info. fra møter i kretsene 
Ivar var på møte i Akershus Bandyavdeling. 
Blant mange saker ble også regionen diskutert. Avdelingen mente at 
bandydelen av regionens drift burde avvikles og legges direkte under 
bandyseksjonen i NBF. Det ble imidlertid ikke fattet noe vedtak om dette. 
Erik og Svein Erik var på møte i Oslo Bandyavdeling. Oslo har positiv 
utvikling. Den størst utfordringen er driften av kunstisbanen på 
Idrettshøgskolen (drives i et samarbeid mellom regionen og NIH). 
 

- Info. fra møte ang. etablering av nytt nasjonalanlegg i fotball på Alna i 
Oslo 
Erik Hansen representerte NBF på FFA informasjonsmøte om saken. 
Informasjonen gå et godt innblikk i rammene rundt de planlagte anleggene. 
Det vil være aktuelt å etablere en kombinert landhockey/bandybane samt 
idrettshall i tilknytning til anlegget.  



SM – 6.1  Økonomi 
  Adm. presenterer regnskaper for perioden 01.05.08 – 31.04.09. 

Revisor Bjørn Løksli uttrykte at det framlagte regnskap ga et riktig bilde av NBFs 
økonomiske stilling og positive drift i regnskapsperioden. 
Styret vedtok det framlagte regnskapet for perioden 01.05.08 – 31.04.09 som viser 
et samlet overskudd på kr 571.689,92. 
Styret vedtok følgende disponering av overskuddet: 

  - Hockeyseksjonens gjeld til NBF Kr 45.476,68 avskrives. 
- Det foretas ekstraordinær nedskriving av NBFs eiendomsaksjer med Kr. 

150.000,- 
  Etter nedskrivning er bokført verdi Kr. 1.404.368,88  
- Resultatet etter avskrivningene kr 376.213,24 henføres NBFs egenkapital. 

   
SM – 6.2 Styrets representasjon på seksjonsårsmøtene. 

President Ivar Nordberg er styrets representant på bandyseksjonens årsmøte og 
visepresident Svein Erik Hammerstad representerer på innebandyseksjonens 
årsmøte. 

 
SM – 6.3 NBFs lov 

NIF har i skriv anbefalt at NBFs lov skrives om og at basis lovnorm for 
særforbund legges til grunn for NBFs nye lov. NIFs juridiske avdeling har stilt seg 
positiv til å aktivt bidra i denne prosessen. 
Styret vedtok at det i september 2009 avholdes samling med våre ”juridiske” 
utvalg og NIF hvor det legges et løp for utarbeidelse av ny/revidert lov for NBF. 
Det tas sikte på at forslag til ny lov behandles på Forbundstinget i 2010. 
 
.  

SM – 6.4 Informasjon fra seksjonene 
  Bandy: 

Det er etablert en serieforening i bandy. Denne består av klubbene som 
deltar i eliteserien og 1. div. Foreningen har framsatt ønske om et 
informasjonsmøte med NBF. 
Det er avhold et møte med Drammen by ang. eventuelt VM- for damer i 
bandy 2010. I denne forbindelse ble det informert om at Drammen by har 
200 års jubileum i 2011. I denne forbindelse var det ønskelig fra Drammen 
sin side at det ble lagt aktivitet/mesterskap til Drammen i forbindelse med 
jubileet. Her er NM-finalene i bandy 2011 aktuelle samt et eventuelt VM 
Jr. i innebandy. 
FIBs EC møtes i Norge (Oslo) 1. – 2. juli 2009. 
Ivar kontakter Kjell H. Olsen ang. middagsinvitasjon fra NBF. 
 

  Innebandy: 
Det foreligger et stort antall saker til behandling på seksjonens kommende 
årsmøte. Seksjonsstyret har som mål at årsmøtet klarer å behandle samtlige 
saker fra kl 1000 til 1800 lørdag den 13. juni. 
Innebandyaktivitetens økning over hele Norge skaper utfordringer for 
seksjonens aktivitetsorganisering. 



Det er i flere områder en utfordring å finne organiseringsfor å organisere 
aktiviteten på et møte som både gir et godt tilbud men samtidig er 
økonomiske forsvarlig med hensyn til de nye miljøene/klubbene. Dette er 
nå spesielt utfordrende på Vestlandet. 

 
 Hockey: 

Vi er ferdig med innendørsserie og innendørs NM før Påske som planlagt.  
 
Hs. er blitt enige med Sverige og Danmark om et samarbeid med hensyn til 
utvikling i aldersgruppen under 18 år. Som et ledd i dette skal ungdomslag 
fra Norden kommer på turnering (hockey festival) til Oslo 14-15 august 
2009. Hs tar dette ungdomsturnering som en del av Akercup i samme 
helgen. Dette betyr mindre utgifter og mindre arbeid. I nov. 2009 og feb. 
2010 skal ungdomslag fra Norge (klubb basis) delta i hockeyfestivalen i 
Sverige og Danmark. Dette er en del av avtalen.  
Hs. har sagt nei til landlaget fra Norge år 2009. Norden har forståelse for 
dette. Både Sverige og Danmark får utdelt økonomiske midler som går kun 
på landslaget. Økonomiske midler blir kraftig redusert hvis de ikke stiller 
med landslaget. Da er det ikke noe rart i at de vil ha landslag.  
 
Furuset hockey klubb har startet samarbeid med GRAN skole som ligger 
på Furuset. Jeg har delt køller og baller til dette prosjektet. Det er 
forbundet som har betalt for dette utstyret. Det vil bli stort behov for slik 
materiell i fremtiden til barn/ungdom. 
 
Vi har ikke kommet i gang med utendørsserien. Hockey seksjonen har hatt 
møte med alle klubbledere. Det er kun 3 voksenlag og 5 barnelag som har 
meldt interessen. Vi prøver å få flere voksenlag. Klubbene ønsker serien og 
NM skal avvikles i noen få helger pga eksamens tid og ferien. 
 
Vi har fått ca. 8000 kr fra Europa hockeyforbund til trener kurs i Norge i 
sep. 2009. De penger er på konto til NBF. Det er Mr. Normann som skal 
holde det kurset og han har vært her før i 2007. Køller og baller som er delt 
til Gran skole er kjøpt fra han. Å kjøpe utstyr fra han er veldig billig og vi 
sparer moms og fraktkostnader.  
 
Hs. har løpende kontakt med Espen Johansen og vi er ikke fornøyd med 
tilstand på Jordal. Banen og garderober er gått ut på dato.  
 

 
 
Oslo 21. mai 2008 
 
Tomas Jonsson  
Generalsekretær 
 
  


