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Informasjon fra administrasjonen
GS informerte om aktiviteter og status for det administrative
arbeidet.
Ann Katrin Eriksson informerte om aktivitet og
/aktivitetsutvikling for mennesker med spesielle behov.
Det er tatt kontakt med El-innebandyklubber med sikte på å få
oversikt over status i klubbene.
På grunnlag av tilbakemeldingene etableres det stadig bedre
oversikt over aktiviteten
Det etableres og utdannes en gruppe som kan gjennomføre
kompetansetiltak i klubbene. Det arbeides med rolleavklaringer og
avtale med Hjelpemiddelspesialisten. Hjelpemiddelspesialisten er
grunnet sine kommersielle interesser aktive i rekrutteringsarbeidet
for El-innebandy, men det er viktig at dette koordineres godt med
NBFs virksomhet.
Aktivitetstilbud for utviklingshemmede starter opp denne uken i
Trondheim og på Nordstrand. Det foreligger informasjon om at det
er grunnlag for å etablere aktivitet for utviklingshemmede i Asker,

Horten og på Sagene i Oslo. Det planlegges konkurransetilbud for
utviklingshemmede som gjennomføres som «minirunder».
Det satses på å starte opp aktivitet i regionene Oslo/Akershus,
Rogaland og Midt-Norge.
Oppstartkonseptet er at klubben får hjelp fra NBF tre ganger. Det
tas sikte på at klubben klare å drive aktiviteten videre med egne
krefter. NBF bidrar med utstyr til nye grupper. NIF har meldt på et
mix-lag i innebandy til Spesial Olympics som avholdes i Østerrike
2017.
Ann Katrin, Lisbeth Hildremyr, Hilde Langfjell, Andras Hildremyr,
Rune Ali og Sølvi Nygård deltar for NBF på et kurs for
utviklingshemmede som arrangeres av NIH den 12 februar.
Det er ønskelig at tilbudene for utviklingshemmede primært
etableres i fleridrettslag.
Det vurderes hvordan våre klubber kan støttes i arbeidet for å skape
aktivitet for flyktninger. NIF kommer til å dele ut midler til tiltak i
denne forbindelse. Sannsynligvis vil disse midlene bli rettet direkte
mot aktiviteten i klubbene.
Til nå har Ann Katrin prioritert å få oversikt hvor det det i dag er
etablert aktivitet i El-innebandy, men stillingen skal arbeide med
aktivitetstiltak for alle NBFs idretter. Ta kontakt med Ann Katrin
når det kan være grunnlag for oppstart av aktivitet i landhockey
eller bandy.
-

Status utvikling av ny WEB og innfasing av nytt serieadmirasjonssystem (TA)
Bandyseksjonen rapporterer om noen utfordringer knyttet til
dommeradministrasjonen i TA og det framstår som NIF-ITs arbeid
med å bringe dette i orden tar uforsvarlig lang tid.

-

Informasjon om økonomistatus
GS informerte om at NBF har positiv økonomisk utvikling og
administrasjonen mener å ha god kontroll på dette området.

-

Informasjon om etablering av arrangementsdreiebok;
erfaringer fra Europacup Slevik høsten 2014 og NM
arrangementer.
Det er avtalt med Slevik at de, basert på erfaringer fra Europacup
arrangementet, etablerer et grunnlag for en arrangementsdreiebok.

-

Idrettsregistreringen 2015
I år blir idrettsregistreringen «åpen» til 30. april, men det er viktig å
være klar over at det er medlemstall pr 31.12.2015 som skal
rapporteres. Nye klubber/grupper, som etableres etter årsskiftet, tas
ikke med i tallene for 2015.

-

NBF og toppidrett – grunnlagsinformasjon/analyse
NBFs administrasjon utarbeider mal/oppsett for
statistikk/informasjonsgrunnlag for NBFs representasjonsvirksomhet. Dette utarbeides først for innebandy. Malen blir siden

benyttet for å etablere tilsvarende grunnlagsinformasjon for de
andre idrettene. Resultatene/informasjonen legges siden til grunn
for NBFs strategi for sin representasjonsvirksomhet.
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-

Forbundsstyret skal være representert på samtlige
krets/regions årsmøter i 2016. Fordeling av møter på
styrerepresentantene på neste forbundsstyremøte.
Det gis beskjed til kretser/regioner om å sende NBF oversikt over
sine årsmøter. Forbundsstyret tar sikte på å være representert på
samtlige regionale årsmøter. (Se nærmer sak 12.3)

-

Valgkomiteen har tatt kontakt med AU. Komiteen ønsker
innspill på kandidater til forbundsstyre og komiteer.
Presidenten har vært i kontakt med lederen i valgkomiteen.
Valgkomiteene ber om tilbakemelding fra forbundsstyremedlemmene om den enkelte representant ønsker å bli med videre i
forbundsstyret.

Bekjentgjøring av nye lovnormer for alle organisasjonsledd i NIF
Idrettstinget 2015 vedtok flere endringer i NIFs lov.
For de av organisasjonsleddene som først har ting/årsmøte ultimo 2016 eller i
2017, bør styret så snart som mulig sørge for å implementere lovnormen i
egen lov.
Vedtak:
Ny lovnorm vedtatt av siste Idrettsting implementeres i NBFs lov. Dette vedtas
siden formelt på neste Forbundsting. NBFs kretser og regioner orienteres. Det
fremmes forslag til Forbundstinget i september om fullmakt til at
Forbundsstyret kan implementere fremtidige endringer i NIFs regelverk og
livsnormer i NBFs lov og regelverk.
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Ungdoms-OL
I forbindelse med kulturfestivalen i Ungdoms-OL blir det arrangert
oppvisningskamp (U-17 gutter) i bandy mellom Norge og Sverige. Kampen
spilles på Gjøvik den 13. februar kl. 14.00.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom FIB (internasjonale bandyforbundet) og
IOC. Tor A. Sørensen, som har vært operativt ansvarlig for å få bandy på
programmet i Youth Olympic Games, informerte forbundsstyret om
arrangementskonseptet og tilknyttede rekrutteringstiltak og anleggsutvikling
som gjennomføres på Gjøvik.
Bakgrunnen for konseptet er FIBs intensjon/ønske om å komme inn på det
Olympiske programmet. NBF må forholde seg til at det er IOC og FIB som
«eier» arrangementet og setter føringer for NBFs virksomhet og representasjon
i forbindelse med arrangementet. NBF avventer nærmer informasjon fra FIB
når det gjelder NBFs offisielle representasjon.

I tilfelle dårlig vær flyttes kampen til Jevnaker hvor det er kunstfrossen bane.
Foruten «show game» boys 17 – Norge vs. Sverige den 13. februar etter
showgame: Aktiviteter for aktive og gjester.
14. februar 1500 – 1700: Aktiviteter for aktive og gjester.
15. februar 1000 - 1200 bandyskole for barn og unge 1. – 4. kl.
17. februar 100 – 1300 skoleturnering 5. – 7. kl.
Gjøvik har tidligere vært en «bandy-by», men bandyaktiviteten har ligget nede
de siste 15 årene. Det er håp om at dette arrangementet vil bidra til at det
etableres kunstfrossen bandybane på Gjøvik. En kunstfrossen bane vil legge
forholdene til rett for å reetablere bandyaktiviteten i byen. Det er tatt kontakt
med Gjøvik-Lyn som vil sette i gang med bandyaktivitet for barn og ungdom.
SM – 12.3

Oppfølging NBFs seminar 5. og 6. september
Gjennomgang av status på oppgavene kretser/regioner fikk i forbindelse med
seminaret i september.
Alle kretser/regioner fikk frist til 27. nov. for å gi tilbakemelding til NBF
hvordan de vill bidra til NBFs hovedmålsetning, å øke medlemstallet.
7 kretser/regioner svarte før årsskiftet. To kretser har fortsatt ikke avgitt svar.
Tilbakemeldingene varierer mye. Fra å ikke kunne anses å være svar på
oppgaven, til mer eller mindre fullstendige planer. De fleste kretsene/regionene
har kun inkludert innebandy i sine svar. Det er kun en krets som fokuserer på
bandyidretten. For Oslo og Akershus er det innebandyavdelingen som har
svart. De kretsene som ikke har svart, oppmuntres til å avgi svar.
Strategiutvalget har gjennomgått svarene. Utvalget hadde forventet klarere og
mer konkrete svar. Strategiutvalgets konklusjon er derfor at det bør igangsettes
en prosess for å assistere kretser/regioner med å utforme tilpassede
plandokumenter. Det bør også sikres oppfølgning av gjennomføringen av
planene. Utvalget anser at en god plan- og gjennomføringsprosess i kretsen er
forutsetning for at NBFs målsetninger kan nås. På grunnlag av svarene finner
utvalget at det er av betydning at ledelsen i NBF engasjerer seg i
kretsenes/regionenes arbeid. Dette vil bidra til at kretsene/regionene setter
fokus på det strategiske arbeidet mot økning av medlemsmassen. Det er også
viktig at kretsene/regionene involverer sine klubber i dette arbeidet.
Forbundsstyret ønsker å sikre at samtlige regioner/kretser utarbeider forslag til
en langtidsplan som behandles på årsmøtene i april. Det bør sendes skriv
(signert av president og generalsekretær) angående dette til kretsene med det
første. Kretsene/regionene sender planforslagene til forbundet innen årsmøtene.
Forbundsstyret skal være tilstede på samtlige årsmøter, hvor behandlingen av
strategiplanen skal være et sentralt punkt.
Vedtak:
Forbundsstyret etablerer ressurs for å støtte kretsenes utvikling av
strategiplaner. Det utarbeides en plan for å oppfølging av planarbeidet.
Forbundsstyret skal være representert på samtlige krets/regionårsmøter våren
2016. Det stilles krav om at kretser og regioner er representert på NBFs ting i
september 2016. Administrasjonen igangsetter arbeid med å få på plass ressurs
som kan assistere kretser/regioner i sitt planarbeid.
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Seminar for administrasjonen og forbundsstyret
AU foreslår at det 18. til 20. juni avholdes seminar hvor administrasjonen og
forbundsstyret deltar. Seminaret rettes mot forbundstinget i september og
arbeid med NBFs strategi.
Presidenten informerer nærme om aktuell plassering og innhold i seminaret.
Vedtak:
NBF avholder seminar for administrasjonen og forbundsstyret 18. til 20. juni
2016.
Fra seksjonene:
Innebandyens seksjonsstyre har besluttet at det ikke blir J18 NM finale i år på
grunn av for få aktive lag. J18 består i dag av tre lag i Oslo og et i Østfold.
Det blir finaler for J16, G16, G18 og senior.
Forbundsstyret tar denne beslutningen til etterretning.

Oslo 25. januar 2016
Tomas Jonsson
Generalsekretær

