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President
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Styremedlem
Varamedlem

Erik Hansen
Jon Erik Eriksen
Einar B. Røstgård
Marianne Talberg
Jaswinder Pal Singh
Stein Pedersen
Tove Johannessen
Jan Hagen

Gen.sekr.

Tomas Jonsson

Godkjenning av protokoll fra SM - 8- 12-14
Referatet ble vedtatt uten bemerkninger.
Referatsaker:
-

-

Info fra adm.
GS informerte kort fra adm.
Oppsummering av NIFs ekstraordinære ting og dialogmøte
Presidenten ga ytterligere kommentarer til rapporten som styret har
mottatt tidligere ang. saken.
Orientering fra siste SFF møte
Visepresidenten informerte om saker som ble tatt opp på møtet. NBF
tok opp endringen når det gjelder fordelingen av post 3. Flere
særforbund var, som NBF, bekymret for virkningen av dette.
Jan Hagen har tatt opp denne saken med NIFs president. NIFs
president har meldt tilbake at han har «bestilt» en ny gjennomgang av
fordelingsordningen og at han forventer at den innrettes slik at den
ikke blir negativ for fleridrettsforbundene. Forbundsstyret støttet Aus
forslag om å skriftlig informere KUD om NBFs bekymringer knyttet
til endret innretning/fordeling av post 3. Det var enighet om at NBFs
tilsvar til NIFs høring om saken vedlegges brevet til KUD.

-

Forbundsstyret støtter oppfordringen om at både tillitsvalgte og adm.
deltar på seminaret «Verdens beste idrettsforeldre» men det er ikke
aktuelt å beordre noen til å være tilstede.

- Arrangementer sesongen 13/14
Innebandy:
07.12-15.12 2013
VM kvinner innebandy, Brno og Ostrava i Tsjekkia
31.01-02.02 2014
U19 kvinner Polish Open (Hvis vi får plass)
28.01-01.02 2014
A-menn VM-kvalifisering, Latvia
11.04-13.04.2014
NM finalehelgen
30.04-04.05 2014
U19 VM kvinner, Polen
Bandy:
06.12 – 08.12 2013
26.01 – 02.02 2014
24.01 – 26.01 2014
31.01 – 02.02 2014

VM men < 23 Kemerovo Russland
VM menn Irkutsk Russland
VM U19 Oslo Norge
EM U17 Hamar Norge

Det er ikke planlagt internasjonaldeltakelse i hockey denne sesongen.
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Seminaret «best på samspill»
Jan og Marianne oppsummerte erfaringene/opplevelsene fra seminaret på
Lørenskog og gjennomgikk feedbacken fra deltakerne. Svarene indikerer at
innholdsmessig var seminaret relevant og 69% av dem som svarte mener et slikt
seminar bør avholdes hvert år. Innvendingene var knyttet til for lite pauser og tid
til kontakt med de øvrige deltakerne. September måned synes å være passende
tidspunkt for å avholde slike seminarer.
Forbundsstyret tar stilling til plassering og organisering av fremtidige seminarer
på neste møte.
Adm. utarbeider alternative forslag (med kostandsindikasjon) for plassering og
gjennomføring av slike seminarer i fremtiden.
Veien videre når det gjelder handlingsplaner:
Seksjonene framlegger handlingsplaner med delmål samt oversikt over hvordan
dette forankres i seksjonenes arbeid. Seksjonene beskriver hvordan de vil sørge for
at disse planene blir en del av seksjonenes «daglige virke» med tydelige
prioriteringer.
Det tas sikte på et diskusjonsmøte mellom forbundsstyret, seksjonsstyrene og
utviklingsavdelingen når utv.avd. har sin samling 15.-17. Januar i Oslo. Møtet
avholdes torsdag 16. Januar sannsynligvis fra kl. 15-21. Jan H utarbeider
opplegget med avdelingsleder Eivind Tyssdal. Det er viktig at så vel
forbundsstyret som seksjonsstyrene er godt representert på dette møtet.
Forbundsstyret tar på sitt møte 20. november endelig stilling til organisering og
gjennomføring av møtet i januar.

Til Forbundsstyremøtet den 20. november utarbeider seksjonene målsetninger for
sin utvikling, særlig basert på konkrete mål for medlemsutviklingen de nærmeste
3-5 år, helst spesifisert pr region/krets.
Utviklingsavdelingen gir tilbakemelding på hvilke rammebetingelser som er
begrensende og nødvendig ressursbruk pr region/krets på møtet i januar. Deretter
felles diskusjon og diskusjon pr seksjon for å komme frem til de prioriteringer for
å kunne nå målene. Deretter må det behandles i forbundsstyret, og for
seksjonsstyrene fremlegges på seksjonsårsmøtene i juni 2014.
Etter møtet i januar settes det opp arbeidsgrupper som skal sikre at målsetningene,
prioriteringene og NBFs overordnede visjoner preger organisasjonens daglige
virke og prioriteringer
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Ungdomsutvalg
Forbundsstyret vedtok/ gikk inn for følgende:
Bakgrunn
Forbundsstyret (FS) i Norges Bandyforbund (NBF) ble på siste Forbundsting bedt
om å opprette et ungdomsutvalg som skal kunne inspirere og ivareta barn og unges
interesser innenfor våre idretter bandy, innebandy og landhockey.
Organisering
Ungdomsutvalget skal bestå av 1- 2 personer (helst jente og gutt) fra hver av våre
idretter i tillegg til en representant fra Forbundsstyret. FSs representant blir
utvalgets sekretær og koordinator.
Mandat
Norges Bandyforbund har som sin visjon å være «Best på samspill» og bygger sitt
arbeid basert på verdiene Samarbeid, Engasjement og Spilleglede (vi SES!).
Basert på visjon og verdier ønsker vi at ungdomsutvalget skal bidra aktivt for å
synliggjøre, utvikle og inspirere ungdommer innenfor våre idretter. Utvalget
oppfordres til nytenkning og til å komme med gode ideer for at våre idretter skal
oppnå en positiv tilnærming til utøvere, foreldre og ledere. Stikkord kan være:
• Rekruttering
• Frafall
• Aktivitetstilbud/arrangement
• Integrering
Ungdomsutvalget må ikke være fastlåst innenfor satte «rammer», slik at arbeidet
blir demotiverende. Ungdomsutvalget må gjennom erfaringsutveksling fra den
enkelte idrett foreslå felles satsingsområder hvor de ønsker at det skal jobbes
videre.
Utvalget skal ikke ha beslutningsmyndighet, men vil fungere som et rådgivende
organ. Ungdomsutvalget skal rapportere og innstille tiltak til FS, og kan søke råd
og bistand fra NBFs administrasjon. Det tilføres økonomiske midler for drift av
utvalget etter søknad til FS.
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Oppfølging av regionaliseringsprosessen
Vedtak:
Det nedsettes en gruppe med representasjon fra samtlige seksjoner i det videre
arbeidet med regionaliseringen. I tillegg til Gunnar Olsen vil Tomas Jonsson, Kim
Jørstad og Jan Hagen delta i dette arbeidet. Gunnar Olsen har gjort et godt stykke
arbeid. Det som nå er viktig er å forankre dette arbeidet i hele organisasjonen, og
at prosessen oppleves som inkluderende.
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Internasjonal representasjon
- En representant fra innebandyseksjonen og GS representerer NBF i
IFF Associations Meeting, Ostrava in Czech 13. til 14. Desember.
-
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På FIB Kongress i forbindelse med Bandy-VM I Irkutsk 31. januar
2014 representeres NBF ved seksjonsleder i bandy og ledere for
landslagskomiteen i bandy.

EL-innebandy status og organisering
Adm. framla en oversikt over dagens status for idretten
Forbundsstyret gikk inn for følgende:
-

-
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El-innebandyen organiseres fortsatt under innebandyseksjonen.
Aktiviteten rettes primært mot funksjonshemmede som har begrenset
aktivitetstilbud. Hovedformålet skal fortsatt være rettet mot lokal
aktivitet. Det er ikke planer om å igangsette seriespill/obligatoriske
kamper.
Det inviteres til møte/samtale med EL-innebandyklubben om den
fremtidige aktiviteten og organiseringen i forbindelse med turneringen
på Råholt 15. – 17. november.

Prioriterte politiske oppgaver for NBF og alle sektorer
Forbundsstyret støttet presidentens forslag til prioriterte politiske oppgaver
således:
Førsteprioritet:
- post 3 midlene styrt mot Stortingets vedtak: barn og ungdom
- anlegg; arbeide for og med seksjonene om deres prioriterte bruksanlegg
- doping og "fair play" på alle nivåer
Annenprioritet:
- forbundets idretter satt inn i et folkehelseperspektiv
- landslag og toppidrett for innpass i NIFs toppidrettsprioriteringer/Olympiatoppen
- støtte videre opp om arbeidet med lavterskeltilbud for funksjonshemmede og
arbeide for økonomisk støtte til teknisk utstyr som El-innebandy
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Media/Marked/Informasjon
Forbundets nettsider er ikke optimale for bred innholdsproduksjon. President og
GS har hatt en diskusjon med Frank, Tor Audun og Bjørn Erik om oppdatering av
nettsider. I sesongen foregår mye av dette utenom normalarbeidstid. Systemene er
ikke gode, men fungerer. Bredt ønske om nytt publiseringsverktøy. Noe vil bli
testet i inneværende sesong. Noen av lagidrettene samarbeider med NIF i utvikling
av nye systemer, mye avhengig av Datatilsynets avslag på å bruke personnummer
for idrettsregistreringen.
Seksjonene og administrasjonen følger kontinuerlig opp mediene om pågående
aktivitet. Vanskelig med gjennomslag overfor riksmediene, men det er ikke
forbundets idretter alene om. Mediene er alltid tema på SSFs møter.
AU følger opp arbeidet med kommunikasjonen på alle nivåer. AU ser på et mulig
mandag for et komitearbeid og ber seksjonene om forslag til medlemmer.

- Rapporter fra seksjonsstyrene
Innebandy:
Det er opprettet regelkomite` for El-innebandy. Seksjonene har fordelt oppgaver mellom
seksjonsmedlemmene. Fordelingen er i henhold til strategiplanene.
Seksjonene har opprettet et utvalg sporsligutvalg som skal i vareta et brett spekter med oppgaver.
Hockey:
Innendørsserien er igangsatt. Det er økning i antall aldersbestemte lag.
Grunnet den store mangelen på innendørsspilleflater i Oslo har økningen i antall lag skap
utfordringer med å få plass til å avvikle kampene.
Bandy:
Ullevål IL stiller lag i Worldcup.
NBF deltar på et FIB møte som avholdes i forbindelse med World Cupen i Sverige.
Seksjonsstyret hadde en gjennomgang av organisasjonsoppbyggingen og regionaliseringsplanene
på sitt siste møte.
Seksjonen har fordelt oppgaver og nedsatt utvalg/komiteer for kommende periode.
Det er utfordring for bandysporten at klubbene sender et stort antall dispensasjonssøknader.
Seksjonene vil behandle dette prinsipielt og i tråd med kampreglementet. Seksjonen er forberedt
på at en strengere praksis i denne forbindelse vil føre til noe støy fra klubbene.
Neste møte er 20. november 2013.

Oslo 14. Oktober 2013
Tomas JonssonGeneralsekretær

