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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 - 8- 08-10 
  Referatet ble godkjent uten bemerkninger 
  
  Referatsaker: 

- Info. fra administrasjonen 
Gen.sekr. informerte   
 

- Info fra kretsseminar på Gardermoen 25.-26. september 
Evalueringen tilsier at det er viktig å samle kretsene og utviklingskonsulentene 
i slike sammenhenger. Tilbakemeldingene tilsier at det i fremtiden bør gis 
større anledning til diskusjon og gruppearbeid. 
 

- Info. fra møte med Sverige Innebandyforbund om IDA  
Møtet den 14. okt. med Svenske Innebandyforbundet og Gøteborgs 
Innebandyforbund var positivt. 
Møtet kom frem til forslag om struktur/samordning av drift og videreutvikling 
av systemet. SIBF tar dette opp med sin styringsgruppe og 
utviklings/driftsselskapet. NBF får tilbakemelding når det gjelder utfallet av 
disse diskusjonene innen 10. november. 
Er tilbakemeldingene positive går vi straks videre med det praktiske arbeidet 
for å implementere IDA i vår drift og sluttfører andre avtaler med SIBF.  
    

 
SM – 9.1  Innmelding i Særforbundenes fellesorganisasjon (SFF) 
 

Sven Maamoen leder for Idrettskretsenes Programkomite` var invitert til møtet. 
Maamoen gjennomgikk Idrettskretsenes syn når det gjelder konsekvensene en 
endring av Idrettstingets sammensetning vil få for norsk idrett. Han konkluderte 
med at dette ville redusere Idrettskretsenes posisjon/påvirkningsmulighet i forhold 



til fylkeskommunen/kommunene, noe som ville bli negativt for idretten. Han trakk 
også frem den sterke utviklingen idrettsorganisasjonen har hatt i Norge de siste 30 
årene. Dette mente han underbygget hensiktsmessigheten av dagens organisering.   
Han uttalte også at formalisering av SFF ville ha betydning for NIFs og 
idrettsstyrets posisjon i organisasjonen. 
Han mente at en slik formalisering av en særforbundsorganisasjon vil overføre den 
reelle makten i idretten til denne organisasjonen. Dette ville utvikle seg til at leder-
verv i SFF ville ble de mest interessante noe som reduserte interessen for 
Idrettsstyret og Idrettstinget. 
 

   Vedtak: 
Norges Bandyforbund søker om medlemsskap i SFF. 
Forbundsstyret ønsker å presisere overfor den nye organisasjonen at 
mandatfordelingen på Idrettstinget er kun en av mange saker (selv om 
den er viktig) hvor det er hensiktsmessig at særforbundenes svært 
varierende interesser samordnes. Det er derfor viktig at 
organisasjonen består, uansett utfall av mandatsaken på Idrettstinget 
2011 (eller 2014?). 
Det bør derfor vurderes om uttalelser i retning av at SFF nedlegges, i 
tilfelle positivt utfall av mandatsaken, bør utelates. 

   
 
Eventuelt 

Arbeidsutvalget gis fullmakt til å plassere NBFs likviditet på en måte som 
gir god avkastningen uten vesentlig risiko. Forbundsstyret informeres 
fortløpende om eventuelle disposisjoner. 

 
 
Rapporter fra seksjonene: 
   Bandy: 

I etterkant av prosessen med endring av landslagsledelsen for A-
landslaget vil seksjonen på nytt ta sin arbeidsform opp til diskusjon. 
Her vil komiteenes og AUs ansvar være sentralt. 
Seksjonsstyret ønsker å benytte logoen fra Innebandy VM-2000 
som logo for VM-damer i februar. Forbundsstyret er positivt til 
dette. 
Det er viktig at svineinfluensens betydning for driften av 
forbundets aktiviteter følges nøye. 

    
   Innebandy: 

Seksjonsstyrets dialog med dommerkomiteen har ført til at fokus 
flyttes mer mot grunnutdanningen av dommerne. Det skal også 
settes større fokus på dommeradministreringen i forbundsseriene. 
Dette med sikte på å redusere dommerkostnadene. 
Det er positiv utvikling når det gjelder klubbene betaling av sine 
avgifter til NBF. Pr. dato har alle gjort opp forfalne forpliktelser. 

     



   Hockey: 
Det er stor økning i aktivitet og utdanningsvirksomheten. 
En tysk trener er engasjert til å kjøre kurs og trening av landslaget 
som skal delta i EM. Kostnaden vil bli 100 EUR pr dag. Det er 
engasjert en spansk trener for landslaget undr EM 14. – 17. januar. 
Norge må ha med dommer til EM. 
Det bør legges opptil mediainformasjon i tilknytning til landslagets 
deltakelse i EM. 
Franske forbundet dekker reisekostnadene internt i Frankrike. 
Kostnader knyttet til utdanningsaktiviteten og felleskostnader for 
deltakelsen i EM dekkes av NBF. 
 
Det er påmeldt 14 lag til serien. 
Seksjonen har utfordringer i forhold til Oslo Idrettskrets og 
fordeling av halltimer. 
Dette søkes løst i samarbeid med Oslo Bandykrets. 

 
 
Oslo 5. november 2009 
 
Tomas Jonsson  
Generalsekretær 
 


