REFERAT FRA STYREMØTE – SM 15/ 12- 14
Mandag 18. august 2014 kl.17.30 på Forbundskontoret
Ullevål Stadion i Oslo

Til stede:

Fra adm.

President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedl.

Erik Hansen
Jon Erik Eriksen
Jaswinder Pal Singh
Marianne Talberg
Einar B. Røstgård
Jan Hagen
Monica Bakke (ny leder innebandyseksjonen) for styremedlem Tove
Johannessen

Gen.sekr.

Tomas Jonsson

Forfall:
Styremedlem

Stein Pedersen

Godkjenning av protokoll fra SM - 14- 12-14
Det framkom ingen bemerkninger til protokollen.
Referatsaker:
-

-

-

Info fra adm.
Adm. informerte om utvidelsen av forbundskontoret, samt planene for
den videre oppusningen og tilpasningen av kontorarealet.
Det er foretatt omorganisering av administrative oppgaver på
forbundskontoret. Jostein Sjaatil blir ny sekretær for
innebandyseksjonen. Han avløser Frank Nordseth som har vært
sekretær for Seksjonsstyret siden våren 1998. Frank skal følge opp
utviklingen av NBFs nye WEB-sider, samt ivareta oppgaver knyttet til
landslagenes drift. Større andel av stillingen til Lars Bunæs skal
benyttes til «stabsfunksjoner» (regnskap og støttefunksjon IT).
Informasjon om status for NBFs investeringer og engasjement i
bingodrift
Driften av bingoen er i henhold til forventningen. Ny bingo på
Grønland i Oslo vil bli åpnet primo september. I denne forbindelse vil
NBF søke om ytterligere en bingotillatelse (som forening). Denne
knyttes til den nye bingoen på Grønland.
Status EuroFloorball Cup 8. til 12. oktober 2014
Jon Erik har avtalt møte med Slevik IBK angående arrangementet den
19. august. Jon Erik opplyste at til nå er klubbens arbeid med
arrangementet i henhold til den oppsatte planen, med unntak av

-

-

-

SM – 14.1

utformingen av logo, som vil bli ferdigstilt i nærmeste fremtid.
Foreliggende informasjon tyder på at arrangementet vil gi et positivt
økonomisk bidrag til Slevik IBK. Arrangementet avholdes i
Kongstenhallen, som er godt egnet til et slikt arrangement. Det
arbeides med at Fylkeskommunene støtter arrangementet.
Jon Erik tar opp med Slevik IBK at klubben utarbeider dokumentasjon
som kan benyttes/være til støtte ved gjennomføring av slike
arrangementer i fremtiden.
Fremdrift koordinering av anleggsstrategi for hallidrettene
Det er avholdt møter med Basketballforbundet ang saken i sommer.
Oddleif Dalen, anleggskonsulenten i Akershus Idrettskrets, har sagt
seg villig til å hjelpe til med dette arbeidet. Det er avtalt møte med
Basketballforbundet, Dahlen og en kommunikasjonskonsulent den 21.
august. Adm. vil informere nærmere om den videre fremdriften i denne
saken på neste forbundsstyremøte.
I det videre arbeidet med Rent Særforbund
Dette arbeidet stilles i bero inntil det er avhold møte med Antidoping
Norge om krav til, og konsekvenser for, klubbene.
Vedtak om bygging av ny kunstisbane i Solbergelva
Det ble informert om at det er fattet vedtak om bygging av ny
kunstisbane i Solbergelva. Denne nye banen skal være klar til bruk til
neste sesong.

Godkjenning av ny lov for Midt-Norge Bandyregion
Den nye loven følger vedlagt. Den er i henhold til NIFs lovnorm for særkretser og
NBFs standard lover for krets/region.
Vedtak:
Forbundsstyret godkjente den nye loven for Midt-Norge Bandyregion med
følgende bemerkninger.
- I tillegg til regionens logo, bør dokumentet påføres NBFs logo, ikke
innebandyseksjonens logo. I tilfelle kretsene/regionene benytter NBFs
logo bør forbundets, og ikke seksjonenes logo, benyttes.
- Hvor det benyttes forkortelser bør denne beskrives i ( ) første gangen.
- Bruken av begrepene krets og region bør benyttes konsistent.

SM – 14.2

Gjennomgang av styrets beretning for tingperioden og forberedelser til
Forbundstinget den. 6. september.
Utmerkelser: Aktuelle kandistater til å motta utmerkelser ble diskutert. AU
utarbeider detaljert oversikt over bakgrunnen til de aktuelle kandidatene.
Styret gikk nøye igjennom forslaget til protokoll og foreslo flere justeringer. De
foreslåtte justeringene/endringene innarbeides i beretningen av adm. GS og
presidenten gjennomgår beretningen før utsending 22. august.
Det forelå innspill fra administrasjonen om ansatte bør tildeles en plass i
forbundsstyret. Dette vil forutsette en lovendring.
Styret fant at denne henvendelsen kom noe sent for at styret kunne ta stilling til
om saken skulle fremmes på årets Forbundsting.
Styret ba om at administrasjonen utarbeidet en innstilling til forbundsstyret.
Forbundsstyret ber om at administrasjonen begrunner forslaget nærmere.
Saken behandles siden av det nye forbundsstyret og vil i tilfelle fremmes til neste
forbundsting.

- Rapport fra seksjonene: Utsatt

- Eventuelt
-

Det er mottatt henvendelser fra ledelsen i det Internasjonale Innebandyforbundet hvor
det forventes at NBF er representert med NBFs president og visepresident på IFFs
kongress i Gøteborg, som avholdes i forbindelse med VM for menn i desember 2014.
Det var enighet i forbundsstyret at IFFs forespørsel bør etterkommes. Presidenten og
visepresidenten vil representere NBF på IFF kongressen i desember 2014.

-

Forbundsstyret ble informert om at NIFs assisterende generalsekretær, i en artikkel i
avisen Nordlys, har hevdet at Norges Bandyforbund, på de to siste ledermøtene i NIF
(Sandefjord 2013 og Bergen 2014), har stilt seg bak OL 2022 søknaden. Dette er
uriktig. Presidenten sørger for at denne feilaktige informasjonen blir korrigert.

Oslo 19. august 2014

Tomas Jonsson
Generalsekretær

