
 
REFERAT FRA STYREMØTE – SM-10/ 10- 12 
 
Onsdag 19. oktober 2011 kl.17.30 på Forbundskontoret Ullevål Stadion  
 
Tilstede: President Ivar Nordberg 

Visepresident  Svein Erik Hammerstad 
  Styremedlem Stein Pedersen 
  Styremedlem Jaswinder Pal Singh 
  Styremedlem Marianne Talberg 

Styremedlem Lars Gunnar Larsen for Morten Lindem 
Hockeyseksjonens leder Riaz  

 
Fra adm. Gen.sekr. Tomas Jonsson  
 
Ikke tilstede: Styremedlem Ina Larsen 

Varamedlem Einar Røstgård 
Varamedlem Kurt Tjelta 
  

 
  Godkjenning av protokoll fra SM-9- 10-12 
  Referatet godkjent uten bemerkninger. Referatet legges ut på NBFs nettside 
  
 Referatsaker: 

- Info. fra administrasjonen 
Det er ikke mottatt krav om ekstraordinær årsmøte i bandy.  
Det er pr. dato betalt 1000 flere lisenser enn på samme tid i fjor. 

 
SM -10.1 Revisjon av NBFs normer 
  

Vedtak: 
De reviderte normene ble godkjent av styret 

 
SM -10.2 Strategi og handlingsplan 
 Marianne gjennomgikk forslag til den overordnede delen av strategi planen. 

Arbeidsgruppen foreslo at Forbundsstyret vedtar den overordnede delen av 
strategiplanen. Det igangsettes en prosess for at seksjoner og kretser/regioner 
utarbeider delmål og konkrete handlingsplaner. 

  
 Vedtak: 
 Styret vedtok utvalgets forslag til den overordnede visjonen, verdier, 

virksomhetsidé og hovedmålet. 
 Hver seksjon og krets/region utarbeider konkrete delmål. 
 Marianne legger fram plan for involvering av seksjonene og kretser/regioner. Det 

er viktig at dette følges opp av utvalget. 
 Presentasjon av grunnlaget for vedtaket følger vedlagt. 
 



SM -10.3 Situasjonen i landhockey 
 Presidenten informerte:   
 Til Forbundsstyrets siste møte forelå mistillitsforslag til det sittende seksjonsstyret 

fra to klubber og forslag/ønske fra seksjonen om utsettelse av årsmøtet. 
 Dette fant ikke Forbundsstyret akseptabelt. 
 Presidentene gjennomførte et oppklaringsmøte med hockeyseksjonens leder. 
 Etter dette møtet har arbeidet i seksjonen vært tilfredsstillende 
 
 Valgkomiteen satte sammen forslag til nytt styre. 
 Årsmøte ble gjennomført på en god måte og et nytt styre ble valgt. 
 Det framstår som om det nye styret har bred tillit i klubbene. 
 Etter årsmøte har aktiviteten og arbeidet i seksjonsstyret betred seg betraktelig. 
 Gjennomføringen av aktivitetene er god og det presenteres oppdaterte resultater 

fortløpende. 
Det ser ut til at klubbene nå arbeider godt sammen om felles overordnede mål og 
kommer fram til omforente løsninger på en god måte. 

 Det blir viktig med utvikling av aktivitet for yngre og spesielt for jenter. 
 Utvikling av jentehockey er seksjonens og klubbene høyeste prioritet. 
 
 Rias beskrev nærmere forholdene og behovene for videreutviklingen av hockey i 

Norge. 
 Hockeyseksjonen ønsker å se nærmer på mulighet til å samordne sin virksomhet 

med FAM-prosjektene. Dette vurderes nærmere i samarbeid med 
utviklingsavdelingen.. 

   
SM -10.4 Reisefordeling i forb. med årsmøter 
  Det er mottatt reaksjoner på fordeling av reisekostnader for de som deltar på 

årsmøtene i seksjonene. 
 
 Dette er regulert i NBFs lov: 
  § 11.2 Representasjon på seksjonsårsmøte siste avsnitt 

Reiseutgifter (billigste reisemåte, ikke diett) til og fra årsmøtet blir fordelt på alle 
klubber og kretser som er representert.  

 
 Eventuell endring må foretas på Forbundstinget. 
 Saken oversendes Lovutredningsutvalget for utredning og eventuell utarbeidelse 

av forsalg til endring. 
 
SM – 10.5 Bruk av NBFs logo på klubbdrakter 

 Det er mottatt forespørsel fra klubb som ønsker å benytte NBFs logo på sine 
klubbdrakter: 
 Administrasjonen har forespurt noen andre særforbund om deres holdning til dette 
spørsmålet. 

 
Tilbakemeldingen fra samtlige er at dette tillates ikke. 
Forbundets logo benyttes i denne sammenheng eksklusivt for forbundet. 
 



Vedtak: 
Forbundslogoen benyttes eksklusivt for NBF og forbundets tillitsvalgte i sine 
funksjoner for NBF og i forbindelse med representasjonslagenes virksomhet. 

 
   
SM-10.6 Saker på statsbudsjettet 2012 som angår idretten 
  Det henvises til skriv fra NIF om saken. 

Blir tildelingene til idretten i henhold til det som framgår av statsbudsjettet vil det 
bety en reduksjon i tilskuddene på ca 10% i forhold til 2011. 
Seksjonenes budsjetter er lagt med utgangspunkt i samme tildeling som i 2011. 
En slik reduksjon vil derfor ha betydning for vårt regnskap i inneværende 
regnskapsår. 

 
  Adm. informerte om saken og de skritt som er tatt fra SF overfor NIF. 

Dette kan ha vesentlig betydning for NBFs rammebetingelser det kommende året. 
Adm. holder styret løpende orientert om utviklingen i denne saken. 

 
 
SM-10.7 Forslag til møteplan vår 2012 
 
  Følgende møtedatoer for Forbundsstyret foreslås: 
  Mandag 23. januar 2012 
  Mandag 12. mars 2012 
   Mandag 28. mai 2012 
   Mandag 25. juni 2012 
 
  Det foreslås at Forbundstinget avholdes lørdag 8. september 2012 
 
   
SM – 10.8 Nytt fra seksjonene 
  Bandy: 

Seksjonsstyret har utsatt sitt møte med en uke for å avvente eventuelle krav 
om ekstraordnært årsmøte. Slikt krav er ikke mottatt. Det er bebudet et 
skriv fra eliteklubbene i bandy ang. denne saken. Dette er heller ikke 
mottatt. 
Røa har trukket seg fra 1. div. Dette har gitt seriekomiteen store 
utfordringer med å bygge om både 1. og 2. div. Dette på grunn av at 
Hamar er flyttet mellom divisjonene. 
Det totale antall lag i seriespill er uendret. Røa vil spille i 3. div. 
 
Denne saken viser at seksjonsstyret må gjennomgå regelverket med tanke 
på endringer. Det kan ikke være slik at klubbene i prinsippet kan ”velge” 
hvilken divisjon de deltar og kan ”sleppe” å delta i serier hvor det er 
forutsatt kostbare reiser. 
Regelverket hjemler ikke å ilegge klubb i 3. div sanksjon for å trekke laget. 
Dette må seksjonsstyret også se nærmere på. 
KOSA starter denne uken. 



 
 

Innebandy: 
Hovet fokus på lisenskontroll og økonomi. 
Opptatt av arbeidet i organisasjonsutvalget som har sitt første møte 26. 
oktober. 
Det framstår som om det er god stemning generelt i innebandyen. 

 
 

Hockey: 
Serien for yngre benevnes gutteserien. 
Seksjonsstyret vil følge opp at lisensene betales. 

 
Det må varsels i god tid i tilfelle klubb ønsker å utsette kamper. 
Seksjonsleder var ikke orientert om at klubbene hadde fremmet ønsket om 
endring før serien ble satt opp. 
Det er kultur for å diskutere slike saker heftig på mail og beslutninger har 
vært fattet utenom seksjonsstyrets møter. 
Seksjonsårsmøte vedtok at klubb som stiller med A-lag må stille med 
guttelag 13 – 19. Dette er en utfordring for samtlige klubber. 
Dispensasjoner vil undergrave seksjonsårsmøte vedtaket. 

 
Eventuelt 
 
Video: 

Planen fra NBF-TV presenteres for seksjonene. Seksjonene vurderer nærmere 
prioriteringer i denne sammenheng.  

 
Ungdoms OL 2016: 

Spørsmålet er tatt opp med Idrettspresidenten og det avtales et møte med Heiberg for å 
diskutere muligheten for at bandy blir med på programmet i 2016. 

 
OL 2022 

Det kan være aktuelt at NBF gir sin støtte til at det søkes om OL i 2022. Det vil være en 
forutsetning at mesterskapet blir lagt til Oslo. 
På styrets møte 7. desember ble vedtaket endret til: 
Protokollen ble godkjent med presisering om at NBF vil ta stilling til en eventuell OL-
søknad når rammene for denne eventuelt foreligger. NBF vil behandle denne saken 
når det blir aktuelt. 

  
 
 
Oslo 20. oktober 2011 
 
Tomas Jonsson 
Generalsekretær 
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