
 
REFERAT FRA STYREMØTE – SM-6/ 10- 112 
 
Onsdag 8. juni 2011 kl.17.30 på Forbundskontoret Ullevål Stadion  
 
Tilstede: 

President Ivar Nordberg 
Visepresident  Svein Erik Hammerstad 
Styremedlem Monica Bakke for Morten Lindem 

  Styremedlem Stein Pedersen 
  Styremedlem Jaswinder Pal Singh 
  Styremedlem Marianne Talberg 
 
Ikke tilstede: 
  Styremedlem Ina Larsen 
     
 Fra adm. Gen.sekr. Tomas Jonsson  
 
 
  Godkjenning av protokoll fra SM-5- 11-12 
  Protokollen ble godkjent uten bemerkninger. 
  
 Referatsaker: 

- Info. fra administrasjonen 
 Informerte om arbeidet med regnskap, budsjetter og beretninger. 
 Samt samlingen for ansatte i Arendal. 
- Strategi/handlingsplan 
 Marianne informerte om status i arbeidet med strategiplanen. 
 Styret diskuterte den videre prosessen. 
 Seksjonene og klubbene bør involveres. 

Det foreslås en samling til høsten for Forbundsstyret, seksjonsstyrene 
og adm. 

 Strategiplanen bør formelt vedtas av Forbundstinget neste høst. 
-  

 
SM-6.1 Representasjon fra seksjonene til Ekstraordinært Forbundsting 
  Seksjonenes representanter til Forbundsting utnevnes i hht loven § 11.1 slik: 

Forbundsstyret gir seksjonene fullmakt å utnevne delegater til Ekstraordinært 
Forbundsting. 
Forbundsstyret henstiller til seksjonsstyrene å ivareta den demokratiske og 
geografiske fordelingen av delegatene. 
    

 
 
 



 
 
SM-6.2 Økonomi 

 Forbundsstyret vedtok å gi innebandyseksjonen en garanti på kr 300.000,-. 
Forutsetningen for garanten er at innebandyseksjonen arbeider aktivt for å inndrive 
ikke betalte lisenser. 
Forbundsstyret tar garantien opp til ny vurdering på slutten av juni når resultanten 
av det Ekstraordinære Forbundstinget foreligger. 
   
    

SM-6.3 Det rapporteres om mye negativ omtale om NBFs sentrale instanser 
  Forbundsstyret diskuterte saken og tar den opp igjen på neste møte.  
  
  
SM-6.4 Seksjonenes forberedelser til årsmøtene 
  Seksjonsrepresentantene beskrev seksjonenes forberedelser til årsmøtene. 
 
Eventuelt 
 
Neste styremøte er satt til 29. juni kl 1730. Info. om møtested sendes senere. 
Til neste Forbundsstyremøte legges det fram et forslag til retningslinjer for valgkomiteens arbeid 
 
Oslo 8. juni 2011 
      
Tomas Jonsson 
Generalsekretær  
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