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REFERAT FRA STYREMØTE – SM-10/ 14- 16 

 

Mandag 5. november 2015 kl.17.00 på Norges Bandyforbunds kontor på Ullevål Stadion 

i Oslo. 

 

Tilstede: 
President Erik Hansen 

Visepresident  Jon Erik Eriksen 

Styremedlem Jan Hagen 

Styremedlem Stein Pedersen 

Styremedlem Jaswinder Pal Singh Garcha 

  Varamedl. Tove Johannessen 

 

Ikke til stede: Varamedl. Mohammad Ashraf 

  Styremedlem Monica Bakke 

Styremedlem Maria Tanemsmo 

 

Fra adm. Gen.sekr. Tomas Jonsson 

 

 

  Godkjenning av referat fra SM – 9 14/16 

  Referatet ble godkjent uten bemerkninger 

   

   

 

  

 Referatsaker: 

- Info. fra administrasjonen 

GS informerte om status for igangsetning av årets seriespill. 

For øvrig er administrasjonens arbeid i trad med årsplaner. 

 

- Presidenten informerte fra møte med IFF som hadde invitert 

de 10 «core country» til informasjons og diskusjonsmøte i 

forbindelse med Champions Cup i Mlada Boleslav i Tsjekkia. 

Her ble de 10 landenes fadderansvar for ny land, 

innebandyidrettens vei til det Olympiske program og utformingen 

av internasjonale mesterskap for klubblag diskutert. Det ble 

konkludert med at dette var egnet fora for informasjon og diskusjon 

om de internasjonale problemstillingene. 

Det var enighet om at slikt møte skulle avholdes årlig og det ble 

bestemt at neste møt avholdes i Borås i forbindelse med neste års 

Champions CUP. For Norge deltok president Erik Hansen, 

generalsekretær Tomas Jonsson og IFFs styremedlem Monica 

Bakke. 

 



- Informasjon om NBFs nye lisensforsikring 

Norges Bandyforbund har inngått avtale med forsikringsselskapet 

XL Catlin om lisensforsikringen. Den nye avtalen er også knyttet 

opp mot Idrettens Helsesenter som skal sikre raskere og bedre 

medisinsk oppfølgning av skader.  

GS og Stein Pedersen informerte om ordningen og prosessen fram 

til ny avtale med Idretten Helsesenter og XL Catlin. 

 

- Info. SSF/Idrettskanalen.no/medlemsmøte 17.09 

Norges Bandyforbund var representert ved visepresident Jon-Erik 

Eriksen. 

Møtet var todelt hvor den ene delen handlet om den nye 

Idrettskanalen. Ikke alle sider ved utformingen av dette prosjektet 

er på plass. Det kommer nærmere informasjon angående dette på et 

sener tidspunkt. 

Møtets andre del ble Idrettstinget diskutert. To «nye» forbund 

fortalte sin opplevelse fra Idrettstinget. Deres beretning/opplevelse 

av svært forskjellig. Oppfattelsen etter Idrettstinget er at 

særforbundene ikke framstår som samlet. Det er fortsatt flere 

forbund som står utenfor SSF. Det ble hevdet at særforbundene i 

SSF kan skylde seg selv at forbundene ikke oppfattes å stå samlet. 

God indikasjon på manglende samhold var valget på Idrettstinget 

hvor fotballpresidenten ikke ble valgt. 

Referatet fra møtet sendes forbundsstyremedlemmene når det 

foreligger. 

 

- Status utvikling av ny WEB og innfasing av nytt 
Serieadmirasjonssystem (TA) 

Som kjent er TA satt i drift inneværende sesong, da NIFs gamle 

serieadministrasjonssystem er satt ut av drift. TA er egentlig under 

utvikling og i liten grad testet før igangsetting. Det er selvfølgelig 

utfordrende å igangsette omfattende serieadministrasjon i et system 

som på ingen måte er ferdigutviklet eller testet. Flere av våre 

søsterforbund har møtt vesentlige utfordringer på grunn av dette og 

at de har forventet for mye av det nye systemet. 

Takket være NBFs interne og eksternt innhentet kompetanse har vi 

til nå ikke stått overfor kritiske mangler. 

Takk til våre serieansvarlige både på Ullevål og på Ekeberg for den 

proaktive måten de har møtt utfordringen ved å bli «kastet» inn i et 

nytt uferdig administrasjonssystem. Uten denne innstillingen og 

aktive innsatsen for å få rettet de vesentligste mangle ville 

organisasjonen møtt vesentlige utfordringer. 

 

Oppfatningen er at basisen TA er bygget på er solid og ved retting 

av noen feil og videreutvikling av funksjoner vil systemet bli bra. 

Det er derfor viktig at NBF straks følger opp utviklingsmiljøet og 

sørger for at manglende funksjonalitet kommer på plass. 

En må være forberedt på at dette vil medføre kostnader. 

 

 



- Økonomistatus 

Generalsekretæren medelte at økonomien er i tråd med 

foreliggende planer. Det er til nå ikke registrert vesentlig avvik. 

 

- Presidenten orienterte fra dialogmøte med NIF angående 

spillemiddelsøknaden 

Kun 23 av 54 særforbund til stede. Idrettspresident styrte møtet. 

Det er stor skuffelse at idrettsstyret ikke har justert søknaden i 

forhold til forslaget. Idrettspresidenten er opptatt av å fortelle at 

han høre innspill fra særforbundene, men søknaden viser at han 

prioriterer midler til poster som går til dekning av NIFs driftsansvar 

(NIF sentralt og Olympiatoppen). Det ser ut til at også det nye 

idrettsstyret velger å være «bukken som passer på havresekken». 

Post 2 særforbundenes rammetilskudd er posten som kommer 

dårligst ut i søknaden. NBFs president ber idrettsstyret om å 

redegjøre nærmer for bakgrunnen for profilen i søknaden.  

 

- NIF har avsatt kr 500.000,- for å skape aktivitet rettet mot 

flyktninger. 

Forbundsstyret tar dette til etterretning.  

 

- NIF ønsker å kartlegge kostnadene for barn- og unges 

deltakelse i idretten. 

Administrasjonen formidler etterspurt informasjon til NIF. 

 

- Rasistisk hendelse i elitekamp i innebandy 

Forbundsstyret vil være tydelige på at rasistiskuttalelse eller 

rasistisk adferd i forbindelse med forbundets idretter/aktiviteter er 

uakseptabel.  Det er tidligere sent informasjon til klubben angående 

dette. Før videre behandling av denne saken ønsker forbundsstyret 

å kontakte organisasjoner som arbeider med disse 

problemstillingen, for å gjøre seg kjent med hvordan de driver 

informasjon og holdningsarbeid på dette feltet. Monica Bakke tar 

kontakt med organisasjoner om samarbeid for utvikling av 

fagkompetansen for å ivareta dette arbeidet på best mulig måte. 

Det utformes også skriv til landslagspillere i alle NBFs idretter, 

hvor forventningene til landslagsspillerne i denne sammenheng 

beskrives. 

 

- Oversikt over tidspunkter for landskamper og NM-finaler.  

NM-finalene bandy er helgen 12. og 13 mars. NM-finalene 

Innebandy er helgen 16.-17. april. 

Landskaper innebandy: 

2015 

September A kvinner Polish Cup 

November A menn landskamper Danmark 

Desember  A kvinner VM, Finland 

2016 

Februar  U 19 kvinner Polish Cup 

Februar  A menn VM kvalifisering, Slovenia 



Mai  U 19 kvinner VM, Canada  

 

Landskamper bandy: 

Sesongen 15/16 
VM-herrer i Uljanovsk i uke 4-5. 

VM for U19 i Trollhättan i uke 5. 

VM for U17 gutter i Arkhangelsk i uke 4. 

VM for damer i Minneapolis i uke 7.  

Under Kulturfestivalen ungdoms-OL på illehammer/Gjøvik i  

I samarbeid med FIB, arbeide for synliggjøring av bandy  

2016 (12.-17.2). 

  

 

 

SM – 10.1 Oppfølging NBFs seminar 5. og 6. september 

Strategiutvalgt viser til vedleggene til innkallingen, notat fra forbundsseminar, 

notat fra besøket til Tom Tvedt, evalueringen fra seminaret og utkastet til skriv 

til regioner/kretser. 

 

Forbundsstyret arbeider videre med utfordringene fra idrettspresidenten. 

Forbundsstyret gjennomgikk tilbakemeldingene (Questback) fra deltakerne. 

Notater og evalueringen av seminaret sendes deltakerne og organisasjons-

leddene. Forbundsstyret hadde forventet større deltakelse fra kretsene/regionen 

på seminaret. 

 

Forbundsstyret sender brev til regionlederne hvor det bes om svar på spørsmål 

knyttet til oppnåelse av målene for medlemsvekst. Svarfristen settes til 27. 

november 2015. 

Forbundsstyret vil, på grunnlag av svarene fra kretsene, ta stilling til den videre 

oppfølgningen av kretsene i forhold til disse utfordringene. 

 

 

SM – 10.2 Konstituering av sanksjons- og protestutvalget 

Utvalgets leder Erik Strømme og medlem Sverre Lund har gitt beskjed om at 

de trer ut av utvalget. 

 

Det ble vedtatt på forrige Forbundsstyremøte at nestleder Kjell Øiestad overtar 

ledervervet. 

Forbundsstyret vedtok at utvalget må nå kompletteres med to nye medlemmer: 

Gro Mikaelsen – Narvik Malmers 

Jarle Heitmann – TSI (Tromsø Studentenes Idrettslag) 

 

 

SM – 10.3 NBFs 100 års jubileum 

Norges Bandyforbund ble stiftet 17. oktober 1920. Det er snart bare 5 år igjen 

til forbundets 100-års dag. En markering av 100-års dag gir både muligheter og 

utfordringer. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtok at 100-års jubileet skal markeres. 



Forslag om aktiviteter for å markere jubileet og budsjetter for gjennomføringen 

legges fram på forbundstinget i september 2016. 

 
 

 

   

SM – 10.4 NBFs landslagaktivitet 

På forbundets seminar på Gardermoen utfordret idrettspresident Tom Tvedt 

NBF på blant annet vår talentutvikling. 

AU har diskutert hvordan en plan for dette arbeidet bør utformes og kommet 

fram til følgende forslag: 

Flest mulig sider ved NBFs landslagsaktivitet (i alle tre idrettene) beskrives og 

evalueres. Dette vil danne grunnlag for å definere status i dag. På dette 

grunnlaget utformes strategi for den videre utviklingen av dette området. 

AU foreslår at det engasjeres en «utenforstående» konsulent, tilsvarende det 

som er gjort i forbindelse med utviklingen på IT-området, for å drive og styre 

denne prosessen.  

 

Vedtak: 

Flest mulig sider ved NBFs landslagsaktivitet (i alle tre idrettene) beskrives og 

evalueres. Dette vil danne grunnlag for å definere status i dag. 

Statusbeskrivelsen vil siden leges til grunn for å utforme strategi for den videre 

utviklingen på dette området. 

 

Det engasjeres en «ekstern» person for å ivareta styring og gjennomføring av 

prosjektet. AU fremmer forslag på prosjektleder og kostnadsramme på neste 

forbundsstyremøte. Det forutsettes at prosjektet igangsettes våren 2016. 

   

 

SM – 10.5 Tidspunkt for forbundsstyremøter vår 2016 

  AU foreslår at møter vår 2016 legges til følgende datoer: 

 SM-12 18.januar 2016, SM-13 29. februar 2016, SM-14 2. mai 2016 og SM-15 

25. mai 2016. 

Årsmøte i bandy er lagt til 9. juni. 

Forbundsstyret foreslår at årsmøte i innebandy legges til søndag 5. juni. Dette 

avklares med innebandyseksjoen. 

Hockeyseksjonen bør vurdere om de kan legge sitt årsmøte mellom de to andre 

årsmøtene. 

 

SM – 10.6 Rent særforbund 

  Vedtak: 

Forbundsstyret vedtok at Norges Bandyforbund skal være et rent særforbund. 

Styret vedtok samtid handling- og beredskapsplan for antidoping arbeidet i 

NBF. 

Vedtaket meddeles Antidoping Norge. 

 

 



 

 

Kort referat fra seksjonene: 

 

Bandy: 

Seksjonsstyret har hatt det første konstituerende møte hvor komitéer og 

arbeidsfordeling ble fastsett. 

3. divisjon går bort da elite er økt til 10 lag. Med 1. divisjon på 8 lag blir ville det kun 

bli 4 lag igjen i 3. div. Reduksjonen i antall divisjoner er gjort i samarbeid med 

klubbene. 1. og 2. divisjon vil bestå av både 1. og 2. lag. 

Det har vært arbeidet med å etablere en forening for «norsk toppbandy», men det ser 

ikke ut til at dette arbeidet er fullført. Det blir dommersamling i Vikingskipet i 

forbindelse med eliteturneringen 24. oktober. Samme dato blir det åpning av den nye 

kunstisbanen i Solbergelva. Her blir forbundet representert ved bandyseksjonens leder 

Stein Pedersen. 

 

Landhockey: 

Stadig større utfordringer å få folk til frivillige verv, dugnader og lignende. Hvordan 

skal vi trekke fram de som har bidratt mye over tid. Skal vi lage vår egen versjon av 

årets ildsjel? 

Landhockey utviklingen går framover. Det kommer stadig til flere miljøer. Ullevål 

bandy deltok i en oppvisningskamp under NM-finalen. Ullevål IL vil sannsynlig stille 

lag til neste sesong. 

Det deltar 50 elever på utviklingsprosjektet på Oppsal skole. Her konstateres det stor 

idrettsglede. Det arbeides nå med å gi disse elevene mulighet å delta på ordinære 

klubbaktiviteter. 

Det gjennomføres tilsvarende utviklingsprosess med 8. klasse i Holmlia skole. 

Det er opprettet kontakt med nederlendere i Oslo som ikke var klar over at det 

eksisterte landhockey i Norge. Det arbeides med utvikling av tilbud til disse. 

Hockeymiljøet i Stavanger har positiv utvikling med stadig flere medlemmer.  

Det er gjennomført svært positivt møte med Cricketforbundet. Aktuelt at flere 

cricketlag deltar i innendørsaktiviteten i vinter.  

Tildelingen av timer til innendørsaktiviteten i Oslo har positiv utvikling som sikrer 

gjennomføring av større innendørsaktivitet enn tidligere innendørssesonger. 

En klubb har ytret misnøye med tildelte treningstider og sent skriv/klage til 

forbundsstyret i denne forbindelse. Denne saken ligger innenfor kompetanse til 

hockeyseksjonens styre og blir behandlet på seksjonens kommende møte. 

 

Innebandy: 

Sveiva og Slevik deltok i Champions Cup i Mlada Boleslav i Tsjekkia, begge ble nr. 6. 

Forbundsseriene er i gang og kretsseriene er i ferd med å starte opp. 

Det blir VM for kvinner i desember. Mesterskapet avholdes i Tampere i Finland. 

Innebandyseksjonen har etablert flere arbeidskomite. Disse er tildelt mandater og 

budsjetter for sin virksomhet. 

 

 

 

Neste forbundsstyremøte er lagt til onsdag 2. desember 2015.  

  

 



Oslo 8. oktober 2015 

 

     

Tomas Jonsson 

Generalsekretær  

 

 

 

 

 


