
 
REFERAT FRA STYREMØTE – SM5/ 12- 14 
 
Onsdag 13. mars 2013 kl.17.30 på Maridalsveien 127  
 
 

President Erik Hansen 
Visepresident  Jon Erik Eriksen 
Styremedlem Tove Johannessen 

  Styremedlem Marianne Talberg 
  Styremedlem Jaswinder Pal Singh 
  Styremedlem Stein Pedersen 
  Varamedlem Jan Hagen 
   
 
Fra adm. Gen.sekr. Tomas Jonsson  
 
Forfall:  Styremedlem Einar B. Røstgård  

Varamedlem  Cecilie Strøm 
 
 
AGENDA: 
  Godkjenning av protokoll fra SM - 4- 12-14 
  Protokollen ble godkjent uten bemerkninger. 
   
   
 Referatsaker: 
    

- GS informerte kort fra adm. info. fra administrasjonen 
 

- Lisensinntektene for innebandy og hockey ser ut til å bli i tråd med 
budsjettet. For bandyen er lisensinntektene estimert til å bli ca 30.000,- 
svakere enn budsjettet. Det økonomiske resultatet ser ut til å bli noe 
svakere enn det som ble antydet på siste styremøte, men estimatene 
tyder på positivt resultat. 

 
- Presidenten refererte fra møte i SFF 

NBF (v/presidenten) er kommet med i et utvalg som skal utrede 
inntektspotensialet til idretten samt og vurdere om idrettens ressurser 
bør fordeles på en ny måte. 
 

- NIF har innkalt til Ledermøte i Sandefjord 31. mai til 1. juni 2013. 
Program og påmeldingsskjema sendes ut medio april. Sakliste sendes 
ut en måned før. President og generalsekretær representerer NBF. 
Saken diskuteres på neste FS møte. 

 
.  

 
 



SM–5.1 Organisering av krets/regioner 
 Gunnar Olsen informerte om framdriften med omorganiseringen av NBFs 

kretser/regioner. 
 
 Forslag til organisering/omorganisering er presentert for flere kretser/regioner. 

Mottakelsen har vært overraskende positiv. 
  
  Målsetningen er å organisere kretsenes arbeid slik at økt aktivitetsomfanget sikrer 

selvfinansiering av kretsene/regionene. Kretsene/regionene er på svært forskjellige 
«utviklingsnivå» det vil derfor variere hvor lang tid dette kommer til med å ta i de 
enkelt kretser/regioner. 

 Grunnlaget for presentasjonen til møtet følger vedlagt. 
 
 Helhetlig forslag om fremtidig organisering av kretser/regioner forventes å 

foreligge til Forbundstinget 2014. 
 
 Ansvar for videre fremdrift: Gunnar Olsen/AU 
  
 
 
SM-5.2 Idrettsregistreringen 

Det ble informert om at NBF har ved utgangen av 2012 passert 25.000 
medlemmer. 
Det var enighet FS at dette bør markeres/informeres om spesielt. 
Saken tas opp på FS møte den 22. april. 
I denne forbindelse tas det også stilling til hvordan det kan opparbeides god 
forståelse i klubbene om viktigheten av registreringen. 
 
Ansvar: AU 

 
  
  
SM – 5.3 Ungdomsutvalg 

Saken utsettes til neste møte. 
Ansvar: Einar 
 

 
SM – 5.4 Organisasjonsutvalget 
  Styret vedtok å avholde helgeseminar på Randsvagen 6. til 7. september 2013. 

Kostander er estimert til kr 60 – 70 tusen. Det ble enighet om at seksjonenes 
varamedlemmer inviteres til seminaret. 
Det bel diskutert om medlemmene i valgkomiteene, Ungdomskomiteen og Etisk 
råd også skulle inviteres. Dette vurderes nærmere og avgjøres på neste styremøte. 
Marianne og Jan har ansvaret for utformingen av innholdet på seminaret. 
 
 
Status og konsept for videre fremdrift for prosjektet ble presentert. 



NBF har via NIF fått tilbud om profesjonell assistanse til 
utforming/implementering av strategi/handlingsplanene. 
Prosjektansvarlige finner at det er for tidlig å innhente slik assistanse men vil 
vurdere dette fortløpende.  
 
Forbundsstyret ga sin støtte til de framlagte planer/konsept for det videre arbeidet i 
Strategi- og handlingsplans gruppen. 
 
Grunnlaget for presentasjonen følger vedlagt. 
 
Ansvarlige for videre fremdrift: Marianne og Jan 

 
     
SM – 5.5 Informasjon fra seksjonene  
 
  Bandy: 
  Bandysesongen er slutt foruten en 11-er turnering på Stabækbanen. 

Det har vært en hektisk finaleuke på Stabækbanene. Det har vært bra vær og svært 
god stemning. Ingen finaler er utsatt. Med varme erfaringer fra tidligere år ble 
besluttet å flytte finalen til kl. 18 men det hadde ikke vært nødvendig. Finalen 
menn senior ble sett av 910 tilskuere. 
Det forventes ca. 40.000 tilskuere til SM finalen i bandy kommende helg. 
 
Presidenten har sent et notat til samtlige sportsredaksjoner. Hvor bandy er 
sammenlignet med ski. (Erik: flott om du skriver inn essensen i ditt notat) 
 

  Landslag endte 5 plass i årets VM. 
VM-kamp arrangementet på Frogner stadion ble svært vellykket. 
Seksjonen håpte på 500 tilskuere men det kom 1700. 
Dette har vært registrert intensjonalt. Det har kommet signaler på at svenskene 
ønsker nærmere samarbeid med Norge i forbindelse med gjennomføring av 
internasjonale arrangementer i fremtiden. 
 
Norge fikk sølvmedalje i Y19 European Bandy Tournament som ble arrangert på 
Ullernbanen. Det ble tap for Norge i finalen mot Sverige. 
Takk til Ulleren IF for svært fin gjennomføring av arrangementet. 
 
Det er levert to politianmeldelser på grunn av voldsepisoder på bandykamper 
denne sesongen. 
To rasismesaker er meldt til NBF. Begge disse sakene er henlagt på grunn av 
«bevisets stilling». Seksjonene ønsker at FS ser nærmer på hvilke tiltak som kan 
iverksettes for å unngå denne type episoder i fremtiden. 
Halvor Haneborg (ansatt i midlertidig stilling) har vært viktig for at 
bandyseksjonens aktiviteter har vært vellykkede denne sesongen. 
Forberedelsene til neste sesong er startet. 

 
 



Innebandy: 
Kvalifiseringer til NM-finalene (som spilles i Rykkinn hallen i uke 16) er i gang. 
TV-2 har vist «gryende» interesse for NM-finalene i innebandy men det er ikke avklart med 
eventuell sending. 
Seksjonen arbeider med ansettelser av nye landslagstrenere. 
Det viser seg å være utfordrende å opprettholde god aktivitet for jenter 19.  Seksjonene har hatt 
fruktbare møt med klubbene som har aktivitet for jenter 19 og elite kvinner. 
 
Hockey: 
Serien er ferdigspilt. Det er stor økning i antall lag i årets seriespill i forhold til tidligere sesonger. 
Det er fortsatt spillere som ikke har betalt lisens. Seksjonen tar tak i dette. 
Det er spesielt gledelig at det er stor økning i antall barne- og ungdomslag i de organiserte 
hockeyaktivitetene. 
 
Det er positivt at det etablert klubb i Trondheim. De har vært i Oslo og deltatt i turnering. 
Det arbeides med å skaffe/sende billig hockeyvant til Trondheim. 
 
Hockey har utfordringer i forhold til hallen på i Ellingsrud. Hockeyen har blitt beskyldt for å ha 
forvoldt skader på hallen men alt tyder på at det er Cricket som har hatt aktivitet i hockeyens sin 
treningstid og det er i denne forbindelse skadene har oppstått 
 
Det har vært noen konflikter i hockeymiljøet denne sesongen. Erfaringen viser at konfliktnivået 
blir kraftig redusert hvis Ivar Nordberg er å tilstede i miljøet. Det arbeides derfor aktiv med å få 
Ivar til å være mer «tilstede» i miljøet.  
 
Det er gledelig med relativt stor vekst for landhockey på idrettsrgeistreringen 2012. Hockey er nå 
registrert med 1000 medlemmer.  
Det har vært kontakt med det Europeiske hockeyforbundet som har sagt seg villig til å forestå 
dommerkurs i Norge. 
Det er ønske i hockeymiljøet at Norge ønsker å delta i U21 – EM hockey i 2015. 
AU har tidligere vedtatt at det sendes påmelding men at forutsetningen er at kostnadene bæres av 
hockeyklubbene. Jaswinder sjekker om Norge kan, hvis det blir nødvendig, trekke sin påmelding. 
Det er ikke bestem hvor mesterskapet blir arrangert. 
 
Det er besluttet at hockeyseksjonen avholder sitt årsmøte den 24. april 2013. 
 
 
 
Eventuelt: 
 
Det er ønske fra klubbene at NBF tar «grep» og gjennomfører «holdningskampanje» som setter 
rasisme og vold på agendaen. 
Presidenten igangsetter «kampanjen» med et skriv til klubbene ang. saken 
 
På grunn av seksjonsårsmøtet i hockey flyttes Forbundsstyremøtet som er planlagt 24. april til 
den 22. april. 
De er ønske om at FS-møtene innkalles via Outlook.  



 
 Oslo 21. mars 2013 
        Tomas JonssonGeneralsekretær  
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