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Godkjenning av referat fra SM – 10 14/16
Referatet ble godkjent uten bemerkninger
Referatsaker:
-

Info fra administrasjonen
GS informerte om prosessen med å få tilrettelagt forholdene i
Bjørnholthallen for El-innebandy. Utfordringene har primært vært
knyttet til lagerforholdene og sikkerhet i forbindelse med lading av
stolene. Etter en måneds intenst arbeid mot driftsansvarlig for
hallen og flere etater i Oslo kommune ser det ut til at saken får en
lykkelig avslutning. Oslo Idrettskrets har vært en viktig
samarbeidspart i denne prosessen. Det oppleves som uverdig at
sterkt funksjonshemmede barn, på grunn av uoverensstemmelser, i
flere uker blir utestengt fra sitt eneste treningstilbud.

-

Info om underslagssak Nord-Norge Bandykrets
Nord- Norge Bandykrets anmeldelse er henlagt av politiet. I
samarbeid med kretsen har NBF anket politiets avgjørelse til
Statsadvokaten.

-

Info fra SSF medlemsmøte 24.11
Presidenten har tidligere sendt ut notat som beskriver det som ble
tatt opp på dette møtet. Notatet følger vedlagt.

-

Status utvikling av ny WEB og innfasing av nytt
serieadministrasjonssystem (TA)
Det framstår som realistisk at NBFs nye WEB-løsning publiseres i
begynnelsen av februar. Det er gjennomført avklaringer med NIFIT om hvilke funksjoner i TA som bør videreutvikles for å øke
applikasjonens funksjonalitet. Administrasjonen avventer
tilbakemelding fra NIF om hvilke estimerte kostnader dette vil
medføre.

-

Info om økonomistatus
GS informerte om at NBFs økonomiske resultat for perioden ser ut
til å bli positivt.
For innebandy indikerer status på betalte lisenser at det vil bli en
økning i antall lisensierte med ca. 200.
Bandy og landhockey ligger noe etter når det gjelder antall lisenser
i forhold til samme tidspunkt forrige sesong.
Administrasjonen vil i nærmeste fremtid organisere
lisenskontroller.

-

Notat fra strategigruppens møte 16. november (følger vedlagt)
Strategigruppen har sendt spørreskjema til kretsene hvor de skal
redegjøre for sine fremtidige målsetninger og forutsetninger for å
disse. Ved svarfristens utløp har 6 av 9 kretser levert svar til NBF.
De kretsene som ikke har svart blir purret.
Det er god respons på at organisasjonens primære målsetning bør
være å øke i medlemstall, men mer uklart hvordan. Flere peker på
viktigheten av involvering av klubber og kretser for å nå
målsetningene.
Strategigruppen registrerer at kvaliteten på svarene varierer sterkt.
Med unntak av en krets fokuserer kretsene på utviklingen av
innebandy. Svaret fra Buskerud bandykrets omhandler kun bandy.
Strategigruppen vil gjennomgå svarene og utarbeide forslag til
videre framdrift til forbundsstyremøtet i januar. Forbundsstyret har
tidligere vedtatt å være til stede på samtlige krets/regionmøter
denne sesongen. Det blir viktig at forbundsstyret følger opp denne
prosessen i forbindelse med krets/region årsmøtene.

-

Informasjon fra møte med idrettsstyremedlem Jorodd Asphjell 2.
desember.
Presidenten og generalsekretæren tok opp to saker med Asphjell.
1. Idrettsstyrets/NIFs oppfølging av Idrettstingsvedtaket som
forutsetter at post 3 fordeles uavhengig av idrettenes
organisasjonsform innen idretten. Det ble presisert at
idrettsstyret bør følge opp NIFs administrasjon slik at vedtaket
tas hensyn til ved fordelingen av post 3 for 2016.
2. Forholdet mellom bedriftsidretten og særidrettene. Her var det
enighet om viktigheten av å organisere voksenressursen inn i de
lokale idrettslagene. Det bør derfor unngås at det via
bedriftsidretten innføres organisasjonsformer som organiserer

lavterskeltilbudene for voksne utenfor de lokale idrettslagene.
Jorodd var også enig i at det ikke er rasjonelt å
«dobbeltorganisere» særidrettsaktiviteten innenfor idretten. Det
var også enighet om at voksenressursen er av stor betydning for
driften.
Det var enighet om å ha jevnlig kontakt mellom NBF og Asphjell.
Han ønsket å bli invitert til forbundsstyremøte. Presidenten
avklarer nærmere med Asphjell hvilke forbundsstyremøter som
passer for hans tilstedeværelse.
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-

Info om etablering av arrangementsdreiebok; erfaringer fra
Europacup Slevik høsten 2014 og NM-arrangementer.
Utsatt til neste møte.

-

Idrettsregistreringen 2015
Det er mottatt informasjon fra NIF om at Idrettsregistreringen er
lagt til ny plattform, men det er ingen signaler på at dette vil føre til
utfordringer med registreringen.

-

Attraktive møteplasser for våre tillitsvalgte. Hvordan kan vi
benytte våre arrangementer i denne sammenheng?
Utsatt til neste møte

-

NBF og toppidrett – Starte en kartlegging av NBF-idrettens
toppidrett per dato som skal bli grunnlag for utformingen av
strategi for NBFs toppidretts-/representasjonsidrettsprosjekt
NBF leter etter aktuell prosjektleder får å gjennomføre dette
prosjektet.

-

Status og omfang på kursvirksomheten i NBF
For 2015 vil det samlet bli gjennomført over 200
kurs/kompetansetiltak med nærmere 2500 deltakere.

Erfaringer og oppfølging av hendelsen i eliteseriekamp i innebandy
mellom Gjelleråsen og Greåker 31. oktober
Presidenten informerte om de initiativer som er tatt for å utarbeide en
beredskapsplan hvor ansvar og roller i slike situasjoner defineres.
Her blir det viktig at de instanser/personer som har ansvar/rolle i slike
situasjoner tar «sitt ansvar», samt at en ikke overtar ansvar andre har uten at
dette anses å være absolutt nødvendig.
Dommerkomiteen i innebandy har utarbeidet en beredskapsplan for dommerne.
Denne planen er behandlet av innebandyseksjonens styre og sendes ut til
dommerne og forbundsstyret.
En kommune og aktuelle kommunale instanser har ansvar i slike situasjoner.
Det er mottatt informasjon om at Gjelleråsen ba kommunen om assistanse i
etterkant av hendelsen, men ikke ble imøtekommet av kapasitetshensyn. Alle
kommuner bør ha redskap og bistå.

Stein avklarer med Idrettens Helsesenter om de kan bistå i slike
krisesituasjoner. Vil slik bistand kunne dekkes innenfor lisensforsikringen.
Administrasjonen utformer og sender ut informasjon til alle klubber hvor
viktigheten av tilgjengelig kompetent førstehjelp og hjertestarter påpekes.
SM – 11.2

NBFs 100 års jubileum
Det er avholdt møte med Torgeir Bjørnstad om engasjement for å foreslå og
bidra til gjennomføring av jubileet og tilknyttede aktiviteter.
Bjørnstad har hatt tilsvarende ansvar for jubileer i Norges Tennisforbund og
idrettslaget Skeid i Oslo.
Presidenten informerer nærmere fra møtet med Bjørnstad samt aktuelle
prosjekter.
Vedtak:
AU gis fullmakt til å inngå eventuell avtale med Bjørnstad for
utarbeiding av plan for markering av NBFs 100 års jubileum.
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Avtale med Bedriftsidrettsforbundet
Vedlagt følger avtale som er inngått med Bedriftsidrettsforbundet.
President og generalsekretær informerer om bakgrunnen for avtalen.
NBFs notat fra møtet hvor avtalen ble signert følger vedlagt.
Det er kommet signaler fra organisasjonen at Bedriftsidrettsforbundets
regionale ledd forholder seg til den delen av avtalen som er gunstig for
bedriftsidretten, men er mindre opptatt av avtalens punkt om at bedriftsidretten
skal forholde seg til loven. Dette gjelder primært hvilke lag (innebandy/bandy)
bedriftsidretten administrerer og aksepterer at deltar i sine serier.
Vedtak:
Denne saken følges opp med utgangspunkt i at idrettens organisasjonsledd
forventes å følge NIFs lov.
Det er enighet i forbundsstyret at Bandyforbundet tar ansvar for å
etablere lavterskeltilbud for voksne. Det er viktig at «voksenressursen»
organiseres inn i de lokale idrettslagene. Dette er en viktig forutsetning for
å etablere velfungerende idrettslag og aktiviteten for barn og ungdom.
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Vårt forhold til «nye NIF»
Etter Idrettstinget er det ny politisk ledelse i NIF.
Presidenten informerer om erfaringer fra de kontakter/møter NBF til nå har hatt
med den nye ledelsen.
Det oppleves nå en større åpenhet i møtene med det nye idrettsstyret enn NBFs
ledelse har erfart tidligere. Denne åpenheten bør NBF møte med å initiere
positiv dialog med idrettsstyremedlemmene.

Dagens møte med NBFs kontakt i idrettsstyret, Jorodd Asphjell, bekreftet at
det er lagt til rette for større åpenhet og støtte fra ledelsen i NIF. Asphjell var
opptatt av mer kontakt med NBF og ønsket å få anledning til å delta på våre
forbundsstyremøter når han hadde anledning til dette. NBF bør ta godt vare på
denne muligheten dette gir til økt idrettspolitisk påvirkning.
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IFF (International Floorball Federation) Combined Sales Project
IFF (International Floorball Federation) har i sin markedsgruppe (CCMNG)
kommet med et forslag kalt «Combined Sales Project».
Norge har vært representert i gruppen v/Monica Bakke siden 2013 og Frank
Nordseth siden høsten 2015.
Prosjektet som det nå er bedt om vedtak i hos de enkelte land går ut på å
forsøke å skaffe en eller flere hovedsponsorer til innebandyen på internasjonalt
nivå.
Det er identifisert hvilke segmenter som er «ledige» gjennom grundige
undersøkelser hos alle de 9 landene i gruppen, men i tillegg er det lagt til en
mulighet for et forbund å frasi seg samarbeid med en sponsor dersom man
mener det ikke er forenlig med enten sponsorer eller nasjonale
retningslinjer/lover.
Fordelene ved å være med i dette prosjektet er den økonomiske fordelingen.
Alle landene vil få en andel av inntekter iht avtalte satser.
Det vi må bidra med, dersom vi velger å ta del i prosjektet, er å frigi
reklameplass til sponsorer. Hovedsakelig vil det være vantreklame,
gulvreklame eller bannere/utstillinger o.l. rundt spilleflaten.
Innebandyen ber om at forbundsstyret godkjenner avtalen slik at vi kan ta dette
med videre til forbundsmøtet med IFF under VM i Finland 7-10.desember.
Det er NBF som innehar de formelle rettighetene i denne forbindelse. En slik
avtale med IFF forutsetter derfor vedtak i forbundsstyret.
I informasjonen fra IFF kan de nasjonale forbundene vedta forbehold som
følger:
Each Country can inform that they are not participating if a certain field is
included in the process, then the offer will be built without this country.
– There is also the possibility to try to find the sub-filed, which could be
included
– If one country is not in one field of industry, then the share for the other
increases

Norges Bandyforbund bør ta forbehold om, grunnet norsk lovgivning,
ikke å kunne akseptere reklame/profilering knyttet til internasjonale
bettingselskaper.
IFF vil i denne forbindelse gis rettigheter til følgende profilering i NMfinalene i innebandy
• The total amount of the Marketing Rights the National Association needs to
surrender to the IFF Combined Sales, if all three Sponsor deals are sold:
• Three (3) Floor Commercials (if not possibility more Led/2nd Line will be used)
• Four (4) Rink Commercials
• Four (4) Second Line Commercials
• One (1) Goal Commercial

• Video Screen Spots 4 per game
• Referee outfits (in International Matches)
• For this the National Association will receive a total of CHF between 30.000
to 40.000

Nærmere informasjon om forslaget fra IFFs CCMNG følger vedlagt.

Vedtak:
IFF gis tilgang til profilering i forbindelse med NM-finalene i
innebandy i henhold til det som er beskrevet i IFFs «Combined Sales
Project»
Neste forbundsstyremøte er mandag 18. januar 2016.

Oslo 3. desember 2015

Tomas Jonsson
Generalsekretær

