
 
REFERAT FRA STYREMØTE – SM-8/ 08- 10 
 
Mandag 21. september 2009 kl.17.00 på Forbundskontoret Ullevål Stadion  
 
Tilstede: 

President Ivar Nordberg 
Visepresident Svein Erik Hammerstad 
Styremedlem Morten Lindem for Jon Erik Eriksen 

  Styremedlem Erik Hansen 
  Styremedlem Jaswinder Pal Singh 
 
Fra adm. Tomas Jonsson  
 
  Godkjenning av protokoll fra SM - 7- 08-10 
  Protokollen ble godkjent uten bemerkninger 
   
Referatsaker: 

- Særforbundskoordinator Terje Jørgensen gjennomgikk særforbundenes arbeid 
med å endre NIFs organisasjon (sammensetningen av mandatene på Idrettstinget). 
Styret fant redegjørelsen informativ og oppklarende.  
Medlemskap i den nye særforbundsorganisasjonen behandles på neste styremøte. 

- Rolf Erik Heftye informerte om arbeidet som er i gang i forbindelse med 
ombygging av Valle Hovin. På grunn av Vålerenga fotballs planer om stor 
utbygging på området er det viktig at denne saken følges tett. 
Det kan bli aktuelt å bygge tak over banen. 

- Kretsseminar på Gardermoen 25.-26. september 
Morten Lindem representerer Forbundsstyret på samlingen. 

 
SM – 8.1  Revidering av strategiskplan 
   Saken behandles på neste styremøte.    
 
SM – 8.2 Organisasjonsutvalget 

Rolf Erik Heftye redegjorde for utvalgets arbeid i saken og at utvalget vil levere sin 
innstilling til Forbundsstyret innen årsskiftet.  

 
SM – 8.3 Samling for valgte komiteer og utvalg 
 Styret vedtok at det gjennomføres samling for tingvalgte komiteer og seksjonsstyrene. 

Revisjon av NBFs lov blir sentral del av denne samlingen. Styret ønsket også at det 
lovmessige grunnlaget for avtaler med næringslivet ble gjennomgått. Dette 
koordineres med NIF. Adm. ser nærmere på aktuelle datoer og sted for samlingen.   
 

SM – 8.4 Status IT eventuell innføring av IDA 
 Adm. møter administrasjonen i det svenske innebandyforbundet ang. denne saken den 

14. oktober 2009. 
  
SM – 8.5 Økonomi 
 Adm. informerte om at de økonomiske forhold er i henhold til planer. Arbeidet med at 

lagene betaler sine avgifter har gått bedre enn tidligere. De få tilfellene som ikke er i 
rute følges opp av adm. Forbundets likviditetssituasjon er god. 



 
SM – 8.6 Utbygning av lager på US 
 Adm. fikk fullmakt til å avklare formelle forhold vedr. tomten med EIBY samt å 

igangsette arbeid med å forsterke taket på lageret. 
 
SM – 8.7 Medisinsk utvalg 
  Det er gjennomført et kurs på hjertestarter. 
  Helsepersonell som skal ha kurs må melde i fra om dette til adm. v/ Lars Bunes. 
  Adm. tar kontakt med OLT ang. strategi i tilfelle svineinfluensa.  
 
SM – 8.8 NBFs medlem i styret til Oslo Idrettshaller as 

Styret vedtok at Morten Lindem representerer NBF i styret for as Oslo Idrettshaller. 
 
Rapporter fra seksjonene: 
 
  Innebandy: 

Seksjonen har startet arbeidet med å innføre lisensieringsordning for 
elitelagene. Seksjonens planer tilpasses NBFs strategiske plan. 
Seriestarten har vist at det er stor nivåmessig forskjell mellom lagene. 
Seksjonen har utfordringer når det gjelder dommere til eliteaktiviteten. 
To dommerpar har ”gått i oppløsning”. 

Hockey: 
    Årsmøte i seksjonen er avholdt. 

Her ble det satt målsetning om at antall lisensierte spillere skulle nå 
200. Det er også vedtatt krav om at klubber som deltar med seniorlag 
også skal etablere aldersbestemte lag. 
Det etableres landslag (av unge spillere) som skal delta i turnering 
arrangert av det Europeiske forbundet. Spillerne dekker sine kostnader 
selv men NBF dekker kostnader knyttet til støtteapparatet.  

  Bandy: 
VM som skulle arrangeres i Finland er avlyst. Det blir ikke utnevnt ny 
arrangør slik at arrangementet utgår i år.  
Finansieringen av dame-VM i Drammen blir en utfordring. Spillerne 
skal samle sponsorer. 
NM-finalen i 2011 er vedtatt lagt til Drammen. 

Eventuelt 
   Styret diskuterte å etablere overordnet koordinering av landslagene i alle grener. 
  AU arbeider videre med saken. 
 
Oslo 23. september 2009 
Tomas Jonsson  
Generalsekretær          
 


