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REFERAT FRA STYREMØTE – SM-13/ 14- 16 

 

Onsdag 16. mars 2016 kl.17.00 på Norges Bandyforbunds kontor på Ullevål Stadion i 

Oslo 

Tilstede: 
President Erik Hansen 

Styremedlem Maria Tanemsmo (Skype) 

Styremedlem Stein Pedersen 

Styremedlem Jaswinder Pal Singh Garcha 

  Varamedl. Tove Johannessen 

   

Fra adm. Gen.sekr. Tomas Jonsson 

 

Ikke tilstede:  

Visepresident  Jon Erik Eriksen 

Styremedlem Monica Bakke 

Styremedlem Jan Hagen 

  Varamedl. Mohammad Ashraf 

 

 

  Godkjenning av referat fra SM – 12 14/16 

  Referatet ble godkjent uten bemerkninger 

  

 Referatsaker: 

- Informasjon fra administrasjonen 

Generalsekretæren informerte om forberedelser til sluttspill og 

finaler samt arbeidet knyttet avslutning av sesongen. 

 

- NBFs ungdomsutvalg. Info. v/ Erik Hansen 

Utvalget inviteres til møte i forbindelse med NM-finalene i 

Innebandy 

 

- Status utvikling av ny WEB og innfasing/videreutvikling av 

nytt serieadmirasjonssystem (TA) 

Ferdigstillelsen av WEB-en går nå inn i avsluttende fase før 

lansering. Funksjonaliteten i «backend» er videreutviklet og 

tilpasset vår organisasjonsform. Det gjenstår arbeid med «frontend» 

og design. Planen er at denne utviklingen gjennomføres fram til 

sommeren og WEB-en kommer opp å gå i løpet av høsten. 

 

- Informasjon om etablering av arrangementsdreiebok; 

erfaringer fra Europacup Slevik høsten 2014 og NM 

arrangementer 

Slevik IBK er i gang med beskrivelsen i henhold til den avtale som 

er inngått mellom klubben og NBF. 

 



- Idrettsregistreringen 2015 info v/adm 

Grunnet omlegging er fristen for idrettsregistreringen utsatt til 

slutten av april. Det er fortsatt medlemstall pr 31.12.2015 som skal 

registreres. Registreringen vil fra 2017 gå over til å bli elektronisk 

hvor forutsetningen for medlemskap er betalt medlemsavgift på 

minimum kr 100,-. Det er sannsynlig at det kommer nærmere 

presiseringer knyttet til godkjenning av medlemskap. 

Grunnet den forsinkede registreringen vil tilskuddsfordelingen for 

2016 baseres på medlemstall fra 31.12.2014. Det er også drøftet om 

en videre skal benytte «ett år gamle tall» som grunnlag for 

tilskuddsfordelingen. 

 

- Beredskapsplan for uønskede hendelser NBF-kamper/-

arrangement 

Innebandy (spesielt dommerkomiteen) har arbeidet videre med 

denne saken. Det tas sikte på å fullføre dette i løpet av høsten. 

- Informasjon fra møte i SFF v Erik Hansen 

 

- Valgkomiteen og kandidater til forbundsstyret 2016 – 2018. 

Valgkomiteen til Forbundstinget er i gang med sitt arbeid. Begge 

presidentene og Marie Tanemsmo har meddelt komiteen at de 

stiller seg til disposisjon for gjenvalg til sine nåværende verv i 

forbundsstyret. 

 

- Informasjon SFF 

Presidenten har sendt notat til styremedlemmene tidligere   

 

- NIFs ledermøte 3. – 4. juni – Scandic Fornebu 

Norges Bandyforbund blir representert ved presidenten. 

Visepresident og gen.sekretær vil delta på møtet som observatører. 

 

- Info. NBFs deltakelse i Ungdoms-OL (bandy) 

Stein Pedersen informert om gjennomføringen av aktiviteten på 

Gjøvik. Arrangementene ble gjennomført ved ideelle forhold og 

var en fin reklame for bandyidretten. Det var spesielt positivt med 

involvering fra Gjøvik kommune som la det anleggesmessige til 

rette. Idretten på Gjøvik (primært Gjøvik Lyn) samt skolene i 

området sørget for bred deltakelse i turneringene som ble 

gjennomført dagene etter oppvisningskampen. Det bør være lagt et 

godt grunnlag for reetablering av bandyaktiviteten på Gjøvik. Det 

blir viktig at NBF setter inn ressurser for at dette grunnlaget kan 

utvikles til en permanent organisert aktivitet. 

 

- Samarbeid med Norges Bedriftsidrettsforbund om etablering 

av innebandyaktivitet i Drammen 

Det er avtalt nærmere samarbeid med bedriftsidretten om 

reetablering av innebandyaktiviteten i Drammensområdet. NBF vil 

i løpet av våren ta initiativet til møte med bedriftsidrettens nyvalgte 

president for avklaringer og oppfølging av avtalen som er inngått 

mellom forbundene.  



- Tunet IBKs 25 års jubileum 

NBFs president var tilsted under Tunets IBKs 25 års jubileum. 

Tunet ble tildelt jubileumsgave fra NBF på kr 25 tusen. Med gaven 

fikk Tunet IBK følgende utfordring: 

«Norges Bandyforbund vil gi Tunet IBK 25 000 kroner i 

jubileumsgave. Midlene skal brukes til å gjennomføre et prosjekt 

med mål om å få flere jenter/damer med i innebandyen, ikke bare 

for Tunet IBK, men for hele det norske innebandymiljøet.» 

 
Tidligere i år hadde Greåker IBK markering av sitt 25-års jubileum. Forbundet 

vil utfordre klubben på tilsvarende måte med et felt som kan hjelpe også andre 

klubber - og 25 000 kroner. 
 

 

- Seminar for forbundsstyret og administrasjonen i Berlin 19. til 

21. juni 
37 deltakere påmeldt til seminaret. AU og forbundsstyret utarbeider sammen 

med administrasjonen en agenda for samlingen og forbereder diskusjoner om 

sentrale utfordringer. 
 

 

  

 

SM – 13.1 NBF 100 år 2020 

Torgeir Bjørnstad er engasjert som rådgiver og prosjektleder for «NBF 

100 år i 2020». Hans oppgave er primært å bidra til utvikling av 

organisasjon og tilrettelegge aktiviteter mot jublet i 2020. Forbundsstyret 

ønsker å legge større vekt på å utnytte jubileet som mål for 

utviklingsprosesser i perioden fram til 2020 enn jubileet i seg selv. 

Modernisering og tilpasning av organisasjonen til dagens drift og aktivitet 

vil være sentralt i denne prosessen. 

Torgeir Bjørnstad gav sin «subjektive beskrivelse» av hvordan NBF framstår i 

dag. Hans grunnlag var våre Web-sider samt samtaler med presidenten og 

administrasjonen. Hans oppfatning er at organisasjonen framstår tradisjonelt 

«gammelmodig» med symbolbruk basert på den «gamle og konservative» 

bandyidretten. Dette reflekterer ikke NBFs aktivitet og virksomhet i dag på en 

god måte. Organisasjonens fasade bør i større grad vektlegge at innebandy, 

som han oppfatter for å være ung, innovativ og lekende, i dag utgjør den største 

delen av organisasjonens aktivitet og geografiske utbredelse. Organisasjonen 

bør også tilpasses at innebandy er organisasjonens potensielle vekstprodukt. 

Det bør også framgå av framtoning og symbolbruk at NBF har ansvaret for 

landhockeyaktiviteten i Norge. 

Bjørnstad presenterte siden et idegrunnlag, med former og farger, for etablering 

av symboler som kan ivareta/reflektere alle idrettene og framstille 

organisasjonen i tråd med dagens aktivitet og drift. 

Det var enighet om at Bjørnstad foretar tilsvarende presentasjon, som 

grunnlag for diskusjon, på seminaret i Berlin i mai.  

 

 



SM – 13.2 Retningslinjer for styrer- og årsmøter 

Styret har gjennomgått forslag utarbeidet kretskonsulent Gunnar Olsen til 

retningslinjer for kretsenes/regionenes styrer- og årsmøter. 

 

  Vedtak: 

Retningslinjer og ansvarsdefinisjoner for styrere i særkrets/regioner innen 

Norges Bandyforbund vedtas å gjelde for samtlige kretser og regioner. 

 

 

SM – 13.3 Økonomi og regnskap 

Administrasjonen informerte om regnskapsstatus, samt estimert resultat for 

inneværende regnskapsperiode. Estimatene tyder på at alle seksjonene og NBF 

samlet vil få positive driftsresultater for inneværende regnskapsperiode.   

Noen av investeringene, som tidligere er foretatt for NBFs investeringsfond, er 

realisert med positivt resultat. Det var inntekter fra betalingsautomatene som 

NBF fikk formålsinntekter fra i perioden 2002 til 2006 som utgjør grunnlaget 

for NBFs investeringsfond. Disse inntektene ble primært investert i 

eiendomsfond. 

Disse plasseringene har gitt NBF løpende inntekter/utbytte på mellom 300.000 

og 500.000 pr. år siden 2006.   

 

Vedtak: 

Gevinst i forbindelse med realisering av investeringer i NBFs investeringsfond 

(4,5 millioner) disponeres som følger: 

 

1 million fordeles mellom seksjonene som disponerer midlene. 

Fordelingen mellom seksjonene foretas i henhold til medlemstallene for siste 

idrettsregistrering (2014). 

Forbundsstyret anbefaler at bandyseksjonens andel av gevinsten legges til VM-

fondet til sikring av økonomiske grunnlaget for fremtidige VM-arrangementer 

på hjemmebane. 

Innebandyseksjonen anbefales å legge sin andel av gevinsten til fondet som 

seksjonsårsmøtet har vedtatt å opprette for stimulering av aktivitetsutvikling i 

kretser og regioner. 

Hockeyseksjonen anbefales å benytte sin andel av gevinsten til å rekruttere 

flere jenter til hockeyidretten. 

En million kroner tilføres forbundets fond for aktivitetsutvikling i NBFs 

kretser/regioner. Dette for å styrke etableringen av ny aktivitet i alle tre 

idrettene i nært samarbeid mellom krets/region, klubber og forbundet med 

spesielle stor vekt på jenter/damer som aktive, ledere, trenere og dommere.  

2,5 millioner henføres NBFs egenkapital og reinvesteres i NBFs 

investeringsfond hvor den årlige avkastningen går til dekning av NBFs drift og 

satsningsområder.   

 

 

 

 

 

 

 



SM – 13.4 NM-finaler 

 

  Bandy:  

   Finale kvinner kl 19:00 12. mars på Frogner Stadion i Oslo 

   Finale menn kl 18:00 13. mars på Frogner Stadion i Oslo 

   Flott arrangement med bra forhold. Økonomiske godt resultat. 

  Hockey:  

Finaler 9. april i Klemetsrudhallen i Oslo 

Klokkeslett kommer på set sener tidspunkt. Sendes forbundsstyret 

  Innebandy: 

   Finale kvinner kl 13:30 17. april Ekeberghallen i Oslo 

   Finale menn kl 16:30 17. april Ekeberghallen i Oslo 
NBFs administrasjon har fått til at årets innebandyfinaler senior sendes på 

TV2 Sportskanalen søndag 17. april. TV2s tilbud, også akseptert av 

seksjonsstyret, medfører at herrefinalen sendes direkte fra kl.16.30, 

damefinalen i opptak sendes umiddelbart etter. 

Styremedlemmene gir tilbakemelding angående sin tilstedeværelse på de 

respektive finalene. 

   

 

SM – 13.5 Representasjon på Bandykretsenes/regionenes årsmøter 

Administrasjonen har sent forespørsel til samtlige kretser/regioner om 

tilbakemelding på tidspunkt for årsmøte. Kretsene/regionene er samtidig 

orientert om at representant(er) fra forbundsstyret vil være tilstede på årets 

årsmøter. Det er også meddelt at dette er et ledd i forbundsstyrets sterkere 

satsning på, og oppfølgning av, kretsenes/regionenes virksomhet. 

 

Tidspunkter for kretsenes/regionenes årsmøter: 

Nord-Norge Bandyregion 23. april  lørdag 

Hordaland Bandykrets 19. mai  lørdag  

Buskerud Bandykrets  17. mars  torsdag på Vassenga 

SørØstBandyregion  28. april  torsdag  

Innlandet Bandyregion 11. mai  onsdag 

SørVest Bandyregion  21. mai  lørdag 

Oslo og Akershus  27.-28. mai  fredag/lørdag 

Midt-Norge Bandyregion 30. mai  mandag 

Det er ikke mottatt informasjon om tidspunkt for årsmøte i Sogn- og Fjordane 

Bandykrins 

 

Styret har tidligere vedtatt å være tilstede på samtlige årsmøter i 

kretser/regioner. 

Styremedlemmene gir tilbakemelding til forbundskontoret om hvilke 

møter de kan delta på. 

 

 

 

 

 

 

 



SM – 13.6 Anmeldelse Sverre Stokland til NIFs domsutvalg 

 

  Formelle forhold: 

Domsutvalget i NIF krever at alle anmeldelser fra organisasjonsledd skal 

styrebehandles, nedtegnes i protokoll og signeres. 

Forbundsstyret må derfor fatte nødvendige vedtak for at en sak skal kunne 

anmeldes. 

 

Faktum: 

Det fremgår av vedlagte saksdokumenter at Sverre Stokland, Gjelleråsen IF 

innebandy, har reagert fysisk mot en 14 år gammel spiller i etterkant av en G14 

kamp i Lihallen 19. desember 2015.  

Partene er ikke enige i hendelsesforløpet, idet skadelidtes klubb BMIL 

fremstiller handlingen som et kvelertak, mens Stokland, og hans klubb, 

beskriver den fysiske aktiviteten noe mildere.  

NBF anser uansett hvilket faktum man legger til grunn at dette er langt over 

grensen for hva som er akseptabelt.  

 

Det har ikke lykkes NBF eller OABR å fremskaffe vitneutsagn fra objektive 

parter i saken, men Norges Bandyforbund vil opplyse, som det fremgår av 

vedlagte sakspapirer, at saken er politianmeldt. 

 

Vedtak: 

Norges Bandyforbund oversender anmeldelse i foreliggende sak, da den 

gjelder forhold av en slik alvorlighetsgrad at den i henhold til NIFs lov § 

11-4 (1) bokstav b), jf. § 11-11 (1) og § 11-2 (2) skal behandles av 

Domsutvalget i Norges Idrettsforbund. 

 

 

SM – 13.7 NBFs utdanningsvirksomhet 

For å være berettigede (telle med i tildelingsgrunnlaget) til utdanningsstøtte 

(fra KUD) må utdanningstiltak/kurs være tilpasset NIFs ordninger som for 

eksempel trenerstigen. Det er også forutsetning for støtte at kursene registreres 

i idrettens registre.  For kurs registrert i 2014 var støtten (utdelt i 2015) kr 32 

per person pr kurstime. 

 

For 2014 registrerte innebandy til sammen 5941 kurstimer/person. 

For bandy og hockey ble det ikke, i idrettens registre, registrert kurstimer for 

bandy og hockey. 

Tilpasning av våre idretters utdanningsvirksomhet til idrettens vedtatte 

ordninger samt korrekt og fullstendig registrering av utdanningsvirksomheten 

er viktig for at størst mulig andel av de offentlige tilskuddene tilfaller NBF og 

viser totalt omfang av NBFs utdanningsvirksomhet. 

 

Vedtak: 

Samtlige utdanningstilbud som tilbys innen NBF skal tilpasses idrettens 

krav til utdanningstilbudet og registreres i henhold til fastsatte ordninger i 

idrettens registrer slik at disse kommer med i grunnlaget for fordeling av 

offentlige tilskudd til særforbundene.  

 



Ny dato for forbundsstyremøte 25. mai 

 

Vedtak: 

 Møtet flyttes til 30.mai 2016. 

 

Det er innkalt til årsmøte i SFF den 25. mai. Det er samme dag som forbundsstyremøte. 

NBF bør være representert på SFFs årsmøte. Forbundsstyremøtet den 25. mai bør derfor 

flyttes til en annen dato. 

NBFs president er av valgkomiteen foreslått som styremedlem i Særforbundenes felles 

organisasjon. 

 

 

 

 

Oslo 29. mars 2016 

 

Tomas Jonsson 

Generalsekretær 

 


