REFERAT FRA STYREMØTE – SM-7/ 08- 10
Tirsdag 30. juni 2009 kl.17.00 på Huitfelds gate fysikalske institutt, Lassons gate 2
Tilstede:
President
Ivar Nordberg
Visepresident Svein Erik Hammerstad
Styremedlem Jon Erik Eriksen
Styremedlem Erik Hansen
Styremedlem Jaswinder Pal Singh
Varamedlem Knut A Grundvig
Fra adm.

Tomas Jonsson

Godkjenning av protokoll fra SM - 6- 08-10
Protokollen ble godkjent uten bemerkninger
Referatsaker:
GS informerte om arbeidet i forbindelse med NIFs ønsker å legge om
spillemiddelsøknaden til en mer formålsrettet form. Det er sendt ut en høring fra
NIF om saken. Særforbundene vil koordinere svare til NIF. Fristen for dette er 24.
august.
Visepresidenten og GS informerte fra siste Særforbundsforum. Her ble det stor
støtte til at arbeidsutvalget i gangsetter arbeidet med å formaliserer en
fellesorganisasjon for SF.
Etableringen av denne organisasjonen er ledd i SF-enes arbeid med å endre den
fastlåste mandatfordelingen på Idrettstinget.
Forbundsstyret støtter etableringen av denne organisasjonen og går inn for at NBF
blir medlem i den nye organisasjonen.
Det presiserer at dette ikke vil ha noen formel betydning for NBFs medlemskap i
NIF.

SM – 7.1

Lisensordning og ulykkesforsikring
Adm. gjennomgikk avtalen som er inngått med AIG Europe S.A.
Seksjonene og årsmøtene har innstilt overfor styret at lisensavgiften økes med kr
50,- for samtlige kategorier.
Vedtak:
Fra og med sesongen 2009/10 øker lisensavgiften for samtlige lisenskategorier
med kr 50,-. Avgiften pr kategori blir:
Grunnlisens for spillere yngre enn 17 år:
450,Grunnlisens for spillere 17 år og eldre:
600,Utvidet lisens for spillere yngre enn 17 år: 650,Utvidet lisens for spillere 17 år og eldre:
850,-

SM – 7.2

Rapporter fra seksjonenes årsmøter
Innebandy:
Årsmøte tok betydelig kortere tid enn seksjonsstyret forventet.
Forhandlingen på møtet var positive men beklagelig at ikke flere
klubber møtte. Det ble spesielt bemerket at flere eliteklubber ikke
var tilstede.
Hockey:
Årsmøte avholdes 21. august.
Seriespillet har ikke kommet i gang. Det har vært noen utfordringer
knyttet til lag som har trukket seg og forholdene på Jordal.
Seksjonen arbeider nå med å få flere av de ”gamle lagene” til å slå
seg sammen.
Seksjonen er i samarbeid med de Nordiske og Europeiske
forbundet ansvarlig for å ungdomsturnering i Norges. Denne blir
avholdt den 15. august.
Det er fortsatt usikker hvor mang lag fra de andre nordiske landene
som kommer til med å delta.
Ledelsen i seksjonen og NBFs president har hatt møte med
Venstres Ola Elvestuen angående utbyggingen på Voldsløkka.
Møtet var svært positivt. Elvestuen skulle bidra til å få fortgang i
saken samt å få til møte med aktuelle personer i Oslo Høyre.
Bandy:
Årsmøtet tok relativt lang tid og ble først avsluttet kl 22.
Det ble fattet formelt feil vedtak (stemmegivning) i en sak (8.1.5).
Det var enighet på årsmøtet om at Norge arrangerer VM-for damer
i Drammen. Klubbene ble gjort kjent med de økonomiske
utfordringene knyttet til dette arrangementet. En ung og ivrig
svenske er aktuell for å søke å selge arrangementet i Sverige.
Det blir viktig for seksjonsstyret å utforme samarbeidet med den
nye eliteserieforeningen (NTB) på en god måte. Det ble valgt inn to
nye medlemmer i seksjonsstyret.
Fra høsten av igangsettes flere utviklingstiltak i Kristiansund. Det
er viktig at det skaffes permanente utstyr (mål og vant) til den nye
banen i Kristiansund.
Søknad om midler til igangsetting av tiltak i Kristiansund ble
oversendt seksjonsstyret.

Oslo 2 juli 2009

Tomas Jonsson
Generalsekretær

