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Godkjenning av protokoll fra SM - 12- 12-14
Godkjent uten bemerkninger.

Referatsaker:
Info fra administrasjonen om utvikling/innmelding av NBFs kurs
Marcus Nilsson gjennomgikk forslaget til informasjonsskriv og
kursoversikten.
Kommentarer fra Forbundsstyret:
- Informasjonsbrevet bør være mer konkret. Tekstomfanget bør
reduseres.
- Seksjonsstyrene kan ha misforstått ordningen med å melde seg på
kurs. Seksjonenes ansvar i denne forbindelse bør klargjøres.
- Hvem skal være ansvarlig for gjennomføringen av kursene?
Det er naturlig at innebandyseksjonen melder inn trener 2-kurs da
dette ligger som krav i elitelisensen.
NBF er normalt kursansvarlig for trener 2-kursene og kretsene
kursansvarlig for trener 1-kursene.
- Forbundsstyret ba om at det er bilder fra alle idrettene i
kursmateriellet.
- Det bør tas en grundigere vurdering av om grunnlaget/innholdet i
kursmateriellet er for avansert for nivået på vår organisasjon/medlemmer.

Det utarbeides nå «Velkommen til Hockey». Bandy er i startgropen til
å gjennomføre sitt første Trener 1-kurs. Det vil derfor være naturlig at
Bandyseksjonen melder inn et Trener 1-kurs.
Det ville være ønskelig at samtlige kretser/regioner kjører enkle
laglederkurs, noe tilsvarende laglisenskurset til Oslo og Akershus
Bandyregion.
Det bør vurderes om kravet til antallet deltakere på kurs kan reduseres.
Kan NBF bidra med mer midler for å redusere kravet til deltakere eller
må dette legges inn i påmeldingsavgiften? Hvilke krav bør det stilles
til klubbene i denne forbindelse?
Forbundsstyret mente at det primært skal settes fokus på de
grunnleggende kursene. Disse er tillitsmannskurset, laglederlisensen
og verdens beste idrettsforelder. Det er viktig at foreldrekurset
gjennomføres i «klubben». Her er holdninger viktige «Lære for livet
kontra det å vinne».
Alle NBF-ansatte og de tillitsvalgte bør gjennomføre noen av
organisasjonens kurs.
Når er det hensiktsmessig å plassere kursene i årshjulet?
Kan noen kurs avvikles om sommeren?
Det er utfordrende å forankre kursene. Det er derfor viktig at noen i
Forbundsstyret melder inn aktuelle kurs.
Bør samtlige styrer ha en utdanningskontakt?
Det er etablert en dommerkontakt i hver region/krets.
Involvering av dommersiden i bandy har vært utfordrende
Bør en i Forbundsstyret ha det overordnede ansvaret for utdanningen
eller bør dette legges til den enkelte idretten/seksjonsstyrene?
-

Utvidelse av forbundskontorets lokaler.
Våre kontorer er delvis fraflyttet. En ny organisasjon er etablert i deler
av våre lokaler. Ishockeyforbundet har nå flyttet ut fra de kontorene
NBF skal overta. Den videre prosessen forventes å bli avklart i uken
som kommer.

-

Foreløpig økonomisk status for regnskapsåret 13/14
På grunnlag av de transaksjonsopplysninger som foreligger kommer
NBFs samlede regnskap til å vise et overskudd. For de enkelte
seksjonene gjenstår det en del avsluttende avregninger og avsetninger.
Det er derfor for tidlig å estimere resultatet for de enkelte seksjonene.

-

Info fra ungdomsutvalget v/ Einar Røstgård
Medlemmer til utvalget er utnevnt og det arbeides for å få til det første
møtet i utvalget.
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-

Informasjon om status for NBFs investeringer og engasjement i
bingodrift.
Det tre særforbundene som har overtatt bingodriften i CB Sinsen as har
nå fått god kontroll på driften. NBF har i 2014 investert kr 900.000,- i
driften og i samme periode mottatt kr 570.000,- i organisasjonstilskudd. Alt tyder på at den videre driften vil gi et vesentlig bidrag til
NBFs drift.

-

Oppfølging av spørsmål og innspill gitt av Einar Røstgård i e-post
til styremedlemmene 21.04.14.
Det var enighet i styret om at det nye Forbundsstyret bør ta stilling til
hvor mange og hvilke komiteer/utvalg som bør etableres. Det bør også
tas stilling til hvor mange slike instanser Forbundsstyrets medlemmer
har kapasitet til å ivareta på en tilfredsstillende måte.
Det er tidligere konkludert med at det ikke er hensiktsmessig med
«stramme instrukser» for de ansatte i administrasjonene. En
særforbundsadministrasjon må være fleksibel, dette gjelder spesielt for
et fleridrettsforbund. Erfaringen er at instrukser er begrensende for
administrasjonenes effektivitet. Det har vist seg at arbeidsavtaler med
beskrivelse av hver enkeltes ansvarsområde og plikt til å bidra på
andre områder i henhold til NBFs behov, fungerer tilfredsstillende.
Arbeidsutvalget finner ikke at det er grunn til endringer på dette

NM-finaler innebandy
Sagene og Sveiva hadde for første gang ansvaret for det tekniske arrangementet av
NM-finalene. Ekeberghallen i Oslo var for første gang arena for arrangementet.
Dette sammen med at TV 2 for første gang skulle produsere og sende en
innebandykamp bidro til noe høyere spenning enn normalt hos NBFs rutinerte
arrangementsadministrasjon.
I etterkant finner adm. at det er forbedringspotensial på noen områder, men for
publikum framstod arrangementet som en positiv opplevelse.
I Ekeberghallen er det god plass for å innpasse aktuelle aktiviteter knyttet til
arrangementet.
På grunn av at arrangementet kom tett på påskeferien var det noe usikkerhet i
forhold til publikumsframmøte, men antallet var i tråd med tidligere NM-finaler.
TV-produksjonen var vellykket og vår opplevelse av samarbeidet med TV 2 var
positiv. Vi oppfatter at TV 2 er innstilt på også å produsere og sende nest års
finaler. Selv om arrangementet ble sendt på TV viste det seg å være utfordrende å
selge NBFs profileringsrettigheter knyttet til arrangementet.
Sportslig var kampene gjennomgående av god kvalitet og flere kamper ble svært
spennende.
Hockeyfinalen ble arrangert samme helg som innebandyfinalene. Disse
arrangementene var godt organisert. Hockeyseksjonen var som vanlig et utmerket
vertskap for NBFs gjester.
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Status IT-utvikling
I forbindelse med denne utviklingen har NBF møtt utfordringer i forbindelse med
tilknytningen til NIFs databaser. NIF har til nå ikke stilt seg positivt til integrasjon
av 3. parts applikasjoner. Med ny it-sjef på plass i NIF tyder alt på at dette nå blir
et satsningsområde for NIF. En regner derfor med at alt ligger til rette for den
videre utviklingen av våre applikasjoner. Adm. har som målsetning at neste års
eliteserie i innebandy administreres med det nye systemet. Det tas også sikte på at
portalen/Web-sidene kan tas i bruk til høsten.
Det gis nærmere informasjon om status for prosjektet i forbindelse med
seksjonsårsmøtene og Forbundstinget.
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Godkjenning av arrangementsavtale med IFF for EFC Final Round
NBF har mottatt forslag til avtale som legges til grunn for tildelingen av
mesterskapet. Avtaleforslaget er gjennomgått og akseptert av Slevik IBK
Vedtak:
Forbundsstyret vedtar å signere avtalen med IFF om å arrangere EFC Final
Round 2014 i Fredrikstad/Østfold.
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Post 3 (midler til utvikling av lokal aktivitet m.m.)
Det har oppstått tvil om NIFs administrasjon har til hensikt å respektere
fleridrettsforbundene ved fordelingen av årets post 3 fordeling. Dette til tross for at
det i Idrettsstyrets saksbehandling framgår at fleridrettsforbundene blir dårlig
behandlet i denne saken.
NBFs administrasjon og styremedlemmer har vært i kontakt med henholdsvis
NIFs administrasjon og idrettspresidenten i sakens anledning.
Presidenten orienterer om status i saken og foreslår hvilke skritt NBF bør ta i den
videre prosessen.
Forslag til videre prosess:
NBF tar initiativ til å orientere de øvrige fleridrettsforbundene nærmere om denne
saken. Formålet er å samle fleridrettsforbundene om det videre arbeidet mot at
NIF, også ved fordelingen av post 3, respekterer forutsetningene for
fleridrettsforbundene. Fleridrettsforbundenes presidenter må være forberedt på å
fronte denne saken på Idrettens ledermøte i Bergen den 23. og 24. mai.
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Etablering av konsulentstilling i hockey
Formålet med stillingen er at hockeyseksjonen raskest mulig når
målsetningen om 10 klubber og 1500 medlemmer. Dette er betingelsen for at
NBF kan søke Idrettsstyret om at landhockey tildeles status som
internasjonal idrettsgren (tilsvarende bandy og innebandy) i NBF.
Får landhockey tildelt denne statusen vil tippemiddeltilskuddet til seksjonen øke
vesentlig. Til møtet forelå det forslag til plan og målsetninger for
konsulentstillingen.

Vedtak:
Forbundsstyret støtter at det benyttes midler, og hvis det er hensiktsmessig
ansettes medarbeider for å ivareta den videre prosessen. Forbundsstyret mener at
det først må settes fokus på etablering av et bærekraftig miljø i Drammen.
Hockeymiljøet må sørge for å etablere kontakt med et aktuelt miljø i Drammen,
før det eventuelt foretas ansettelse av konsulent/medarbeider. Direkte kostnader
knyttet til eventuelle tiltak for etablering eller styrking av hockeymiljøer i
Stavanger og Trondheim kan dekkes av NBF. Dette prosjektet kjøres som
en forsøksordning i 14/15. Det foretas en evaluering av prosjektet før sesongen
15/16. Vedtak om videre drift av prosjektet fattes på grunnlag av evalueringen.

Rapporter fra seksjonene
Bandy:
Det er kommet inn få forslag til årsmøtet i juni. Det er ikke noe kontroversielt i de forslagene som
er mottatt. Klubbene er primært opptatt av å tillate at spillere kan spille for flere klubber.
Seksjonene har igangsatt et prosjekt for å etablere ordning med samarbeidsklubber hvor den ene
klubben fungerer som fadderklubb.
Målet er å etablere/reetablere 10 -15 nye/gamle klubber og få disse til å delta i seriespill. Det tas
sikte på å fjerne rekruttlagene fra det ordinære seriespillet i løpet av 5 år.
Seksjonen venter at eliteklubbene vil reagere på at rekruttlagene fjernes fra seriespillet.
Seksjonen vil foreslå til Forbundstinget at antall varamedlemmer i seksjonsstyrene reduseres fra 3
til 2.
Innebandy:
U19-landslaget for jenter leverte fine resultater i VM. Seksjonen mener at satsningen mot
mesterskapet har vært optimal. Lederteamet får svært positiv omtale for gjennomføring av denne
aktiviteten. Det var mange foreldre som var til stede under mesterskapet, og tilbakemeldingene
fra disse var svært positive.
Opplevelsen var at denne troppen fungerte svært fint. Det blir derfor viktig å legge til rette for at
jentene kan benyttes som ambassadører for den videre rekrutteringen. Mange av jentene som var
med i kvalifiseringen spiller i eliteserien.

Oslo 20. mai 2014
Tomas Jonsson
Generalsekretær

