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REFERAT FRA STYREMØTE – SM-2/ 14- 16 
 
Onsdag 19. november 2014 kl.17.30 på NBFs kontur Ullevål Stadion 
 
Til stede: 

President Erik Hansen 
Visepresident  Jon Erik Eriksen 

  Styremedlem Jaswinder Pal Singh 
Styremedlem Stein Pedersen 
Styremedlem Maria Tanemsmo 

  Varamedl. Tove Johannessen 
Fra adm. Gen.sekr. Tomas Jonsson 
 
Forfall:  Styremedlem Monica Bakke 
  Styremedlem Jan Hagen 
 
  Godkjenning av referat fra SM – 1 14/16 
  Referatet ble godkjent uten bemerkninger. 
  Det er ønskelig at varamedlemmer er tilstede på forbundsstyremøtene. 
  Forbundsstyremedlemmene bes om å komme med forslag til varamedlemmet 
  som ikke ble valgt på tinget, aller helst en kvinne. 
  
 Referatsaker: 

- Info. fra administrasjonene 
Det har vært hektisk periode med mye aktivitet som skal 
igangsettes. Økte ressurser på hockey har vært til stor hjelp, men 
oppstarten av bandysesongen har vært ressurskrevende. Samtlige 
har vært i fullt arbeid siden september (hvor lengre sykemelding for 
en ansatt ble avsluttet). Vi er forespurt om en person, finansiert av 
NAV, kan få arbeidstrening ved kontoret. Det er aktuelt at han 
assisterer Kidas ved landhockeyprosjekter samt at han foretar 
kontroll av lisenser. 
 
.  

- Info. fra årsmøte SFF 
President, visepresident og generalsekretær deltok på årsmøtet. 
Positivt at toppidrettssjefen var til stede på møtet og redegjorde for 
OLTs organisasjon og drift. Han informerte også om prosesser som 
ligger til grunn for hvilke idretter det satses på samt hvem som 
treffer de endelige beslutningene i denne sammenheng. 
Her ble det etterlyst en omorganisering som sikrer særforbundene 
større innflytelse i denne prosessen.  
Flere forbund er irritert på den manglende åpenhet i forhold til bruk 
av OLTs ressurser. Oversikt over hvordan OLTs ressurser fordeles 



mellom forbundene er, over lengre tid, etterspurt uten at detter er 
redegjort for av NIF 
Det ble stilt spørsmål til hvorfor SFF ivaretar oppgaver som 
normalt burde i varetas av NIF. Flere i forsamlingen tok ordet i 
denne forbindelse. Her var det tydelig at særforbundenes syn på 
hvilken funksjon SFF skulle ha i organisasjonen varierte noe. 
SFF la fram en god beretning.  
Det ble gjenvalg på styret og valgkomiteen. NBFs president er 
valgt inn som varamedlem i valgkomiteen. 
 

- Info. framdrift i utviklingen av WEB-løsning samt status 
BackOffice- applikasjoner 
Det forelå en kort redegjørelse for de alternativene 
administrasjonen anser for å være aktuelle for NBF (følger 
vedlagt). Valget står primært mellom å utvikle egen løsning eller 
inngå avtaler om å benytte andres løsninger. Adm. redegjorde for 
fordeler og utfordringer de forskjellige løsningene innebærer. 
Saken utredes nærmere og tas opp igjen på neste møte.  
 

- Info. fra møte med innendørs lagidrettenes anleggssamarbeid 
«Hallkammeratene»  
Referat fra Hallkammeratenes siste møte samt forslag til videre 
prosess i forhold til anleggsarbeidet ble delt ut på møtet (følger 
vedlagt).  
Dette arbeidet har hatt en positiv start hvor alle fire 
innendørslagidrettene er enige om å samarbeide om arbeidet for å 
bedre anleggssituasjonen (bygging av fler idrettshaller). Det er 
enighet om å fokusere primært på byene Oslo og Bergen (her er 
underdekningen størst) samt Akershus hvor det kan forventes stor 
befolkningsvekst i årene som kommer. Det tas sikte på at det på 
neste møte utformes en mer konkret strategi og handlingsplan for 
det videre arbeidet. 
 

- Info./rapport Europacup Fredrikstad 
I henhold til den informasjonen som foreligger har arrangementet 
gått bra økonomisk. IFFs tilbakemelding er positiv. Det forventes 
at Slevik IBK utarbeider en skriftlig evaluering av arrangementet. 
Dette bør foreligge før VM/IFF kongressen i Gøteborg medio 
desember. Jon Erik følger opp denne saken.  
 

- Oslo Vinter Festival, deltakelse fra NBF 
Videre arbeid med dette stilles i bero inntil nærmere informasjon 
foreligger. Det kan være et alternativ at Bogstad Vinterparadis 
benyttes til et bandyarrangement i forbindelse med festivalen. 
Andre Hagen involveres i tilfelle NBF inviteres til å delta ved 
festivalen. 
 

- Kandidat til Idrettsstyret 
Styret kom fram til at NBF ikke hadde aktuelle kandidater til NIFs 
valgkomite til Idrettstinget 2015. 



SM - 2.1 NBFs holdning til IOC og OL 
  Selv om de internasjonale forbund NBF er medlem arbeider for å   
  komme på OL-programmet var det enighet om at NBF ikke prioriterer å  
  bruke ressurser i denne sammenheng. 
 
  Vedtak: 
  Alt arbeid/ressursbruk i NBF rettet mot IOC eller OL skal godkjennes av  
  forbundsstyret før dette igangsettes. 
 
 
 SM - 2.2 Kampfiksing 
  Det er spill på bandy- og innebandykamper både hos Norsk Tipping og ikke 
  minst utenlandske selskaper.   
  Det er naivt å tru at ikke kampfiksing kan forekomme i forbindelse med  
  konkurranser i våre idretter. 
  Det er foretatt justeringer i NIFs lover slik at handlinger knyttet til denne  
  virksomheten er klart straffebelagte innen idrettens jurisdiksjon.  
  NIF har i samarbeid med KUD utarbeidet nasjonal handlingsplan mot  
  kampfiksing samt at det det foreligger tiltaksplan utarbeidet av NIF. 
  Tilgang til disse dokumentene sendes til styremedlemmene. 
  Seksjonslederen informerer sine styrer om de tiltakene som er   
  igangsatt og oppfordrer til oppmerksomhet/bevissthet knyttet til disse  
  problemstillingene. 
  Forbundsstyret kontakter NIF i forhold til oppfølging av tiltakene som er  
  beskrevet i dokumentene. 
 
 
SM - 2.3 Ungdomsutvalget 
  Det er avholdt et møte i ungdomsutvalget. 
  Ungdommene har tatt kontakt med adm. og ønsker nærmere informasjon om 
  konstituering og det videre arbeidet. 
 
  Utvalget skal ha et nytt møte den 24. november hvor de diskuterer disse sakene 
  nærmer. Videre oppfølging av saken tas opp på neste styremøte.  
   
 
SM – 2.4  Økonomi 
  Adm. presenterte status. Til nå er driften innenfor de vedtatte økonomiske 
  planer. Seksjonenes drift ser og ut til å være i henhold til vedtatte budsjetter. 
  Det er fortsatt noen variable inntekter hvor det ikke før ved årsskiftet vil  
  foreligge grunnlag for å estimere det endelige resultatet. Dette gjelder spesielt 
  lisensinntektene.  
 
 
SM – 2.5 NBFs ansattes uttalelser i media og NIFs reaksjoner på dette 
  Presidenten redegjorde for det som ble tatt opp i møte med idrettspresidenten. 
  Det framkom at NIF ikke hadde fått med seg NBFs standpunkt i OL-saken selv 
  om det er erkjent at NBF stemte i mot når saken ble formelt behandlet på  
  ekstraordinært idrettsting i 2012. NBFs standpunkt ble presisert i møtet med 
  idrettspresidenten. 



  NIF mener at NBFs ansatte ikke har dekning for sine uttalelser i media  
  angående NIFs prioriteringer og innretninga av offentlige midler. I  
  møtet ble det avklart at noen av de aktuelle uttalelsene må anses å være  
  korrekte. 
 
  Det ble enighet om at NBF presiserer de spørsmålene det er uenighet om samt 
  legger fram de spørsmål som NBF mener at NIF ikke har svart på tidligere. 
  Dette oversendes NIF hvor det siden avholdes et avklaringsmøte. 
  Det har etter møtet framkommet ytterligere opplysninger som er av betydning 
  for denne saken. 
  Styret mente at denne informasjonen bør avklares før nærmer gjennomgang av 
  disse sakene foretas med NIF. 
 
  Styret vedtok derfor at presidenten og Jan Hagen inviterer idrettspresidenten til 
  et møte for gjennom gang av dette. Saken tas opp igjen når resultatet fra møtet 
  med idrettspresidenten foreligger. 
 
  
SM- 2.6 Tillitsvalgt seminar 15. januar 2015 
  Seminaret som opprinnelig var planlagt lagt til 11. oktober i Fredrikstad, men 
  ble avlyst grunnet liten deltakelse, foreslås avholdt den 15. januar 2015 på 
  Ullevål stadion. 
  Det avklares nærmere med seksjonstyrene om dette er en passende dato i  
  forhold til idrettenes aktiviteter. 
 

SM- 2.7 Bandyseksjonen orienterer om den vanskelige situasjonen på grunn av 
  mildværet, og mulige ekstraordinære tiltak. 

  Det milde været har gitt dårlig start på bandysesongen. Det har kun vært 4 
  baner hvor det har væt mulig å avvikle aktivitet. Dette har ført til at stort antall 
  kamper er utsatt. Blir ikke det snarlig bedring av sitasjonen kan det bli  
  problematisk å få avviklet alle kamper i løpet av sesongen. I tilfelle denne 
  vanskelige situasjonen vedvarer bør det avklares om Vikingskipet kan benyttes 
  til å avvikle kamper. 

  Denne sitasjonen har vist at de ordninger Oslo kommune har for å ivareta 
  driften av anleggene ikke er holdbare når de klimatiske forholdene blir  
  vanskelige. Det er spesielt de rigide arbeidstidsordningene som står i veien for 
  at anleggene ikke er satt i forsvarlig stand med mulighet for nattvanning, gjerne 
  på dugnad fra vedkommende klubb.  

  Bandyseksjonen ber om at det tas kontakt med Oslo kommune for å søke å få 
  til mer fleksible og tilpassede ordninger rundt driften av isbanene. 

Eventuelt 
 
Idrettsgallaen på Hamar 
Bandyforbundet bør være representert. President og generalsekretær har mottatt invitasjon til 
arrangementet. AU avklarer nærmere hvem som blir tilstede på Idrettsgallaen. 



Deltakelse jenter U-17 i VM i USA 
Seksjonsårsmøtet vedtok ikke å avsette midler til deltakelse i dette mesterskapet, men 
aksepterte at påmelding kunne finne sted i tilfelle initiativtakerne kunne dokumentere 
finansiering av reisen (ca 200.000,-) innen 1. november 2014 
Vi har nå (ca 20 dager etter den gitte fristen) hatt møte med initiativtakerne hvor det ble 
hevdet at det var innhentet kr 50.000,-, men det var ikke mulig å legg fram noen skriftlige 
bekreftelser i denne forbindelse. 
Forbundsstyret konstaterte at forutsetningene seksjonsårsmøtet i bandy la til grunn for 
påmelding ikke var innfridd. 
Seksjonsstyret i bandy fatter det endelige vedtaket i denne saken. 
 
Avtale med Bandydommernesforening 
Seksjonen har hatt en langdryg prosess med Bandydommernes forening for å få i stand en 
provisjonsavtale knyttet til salg av reklame på dommerdraktene til bandydommerne. Dette 
synes nå å være kommet på plass. Partene skal samarbeide om hvordan de øvrige inntektene 
fra avtalen skal benyttes. 
 
 
Oslo 21. november 2014 
 
Tomas JonssonGeneralsekretær  
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