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Info. fra administrasjonen
To nye ansatte.
Stian Lillevåje er ansatt i 1 års vikariat. Vikariatet er en 50%
stilling. Dette vikariatet skal ivareta arbeidsoppgaver til Marcus og
Jostein som har pappapermisjon i løpet av året som kommer.
Nabil Ahmad ha arbeidspraksis ved NBFs kontor fra og med 15.
desember. Det er inngått en tremåneders avtale med NAV-Asker i
denne forbindelse. Avtalen med NAV-Asker kan forlenges.
Avvikling av obligatoriske kamper går nå i henhold til oppsettene.
Det arbeides planmessig for å beramme utsatte kamper i bandy.
Info. fra møte ungdomsprosjekt NBF. Møte 3. desember.
Det er enighet om at Jan Hagen har lederansvaret for prosjektets
videre framdrift. Det skal satses i tre regioner i tillegg til at det
implementeres målrettede utviklingsprosjekter. For bandy vil
prosjektene primært rettes mot tiltak som sikrer aktivitetsøkning for
jenter.
På Innlandet har utviklingskonsulent Magnus Skulstad igangsatt
flere vellykkede tiltak. Et av de vellykkede prosjektene har vært
rettet mot å rekruttere jenter som har sluttet med håndball. Det viser
seg at et godt tilpasset lavterskeltilbud i innebandy er godt egnet til

at disse jentene fortsetter med idrettsaktivitet. Prosjektene som er
startet opp på Elverum og Gjøvik har rekruttert 30 jenter. Det
etableres tilsvarende prosjekter i Brumunddal og på Hamar til
våren. Magnus har utviklet en «mal» for gjennomføringen av disse
prosjektene. Det ser ut til at den viktigste suksessfaktoren er at
aktiviteten «selges inn» i et helseperspektiv. Den primære
målsetningen er at aktiviteten skal være gøy hvor idretts/konkurranse formålet nedtones.
For ikke å øke presset på den begrensede anleggstiden startes disse
prosjektene opp i gymsaler, men det er viktig at aktiviteten knyttes
til klubb. At klubbene har et eierskap til denne prosessen anses å
være av avgjørende betydning for at deltakerne blir med videre på
klubbenes organiserte aktiviteter. Dette vil sikre mer permanent
aktiv livsstil og legge til rette for deltakelse i den ordinære
organiserte aktiviteten, som er det overordnede målet for
prosjektene.
Ved å framheve helseperspektivet legges det bedre til rette for å
innhente midler fra kommuner og fylkeskommuner. Innlandet har
fått midler fra fylkeskommunene.

-

Oslo og Akershus har fått midler fra Oslo kommune til etablering
og drift av prosjekter rettet mot ungdom som i liten grad deltar i
organisert aktivitet. Oslo har forsøkt å involvere Vålerenga og
Sagene i disse prosjektene, men responsen var laber. Vålerenga har
vist stor interesse, men det har vært svært utfordrende å rekruttere
deltakere fra skolene, selv etter gjentatte besøk og stand aktiviteter.
Sagene har utfordringer med å komme inn i hallen.
Rogaland Bandykrets har igangsatt tilsvarende prosjekter hvor flere
kommuner i fylket bidrar økonomisk. Her er resultatene
oppløftende og samarbeidet med fylkeskommunen er positivt.
Utviklingskonsulentene anser at potensialet for videre utvikling er
stort.
Det er mer uklart hva som skjer i praksis/konkret i
Hordaland/Bergen.
Bandy satser på å kjøre 5 ukers prosjekter. At bandyaktiviteten
foregår på is og en må ha skøyter gjør disse noe mer krevende enn
innebandyprosjektene.
Det er viktig at det sendes inn søknader om støtte til disse
prosjektene til kommune og fylkeskommunene. Slike søknader
registreres i postjournalen, hvor politikerne ofte plukker opp disse
og ser muligheten til å benytte disse til å støtte eget arbeid og
profilering. Det er også viktig at prosjektene kobles mot en klubb
for å sikre at deltakerne kommer inne som medlemmer.
Det er avholdt et møte i strategigruppen
Det er positivt at Marianne har signalisert at hun kan bli med
videre, om ikke like forpliktende som tidligere. Gruppen ønsker å
ta kontakt med Terje Sletten (Sveiva) om å tiltre gruppen.
Den videre prosessen ble diskutert samt hvordan en bør legge til
rette for implementeringen/prosessen i neste tingperiode. Hva gjør
en resten av denne tingperioden? Notat fra møtet legges fram på

nest forbundsstyremøte.
-

-

-

SM - 3.1

Beslutning om ikke å melde på U-17 jentelag til Bandy VM.
Det forelå ingen garantier til avgjørelsestidspunktet. Seksjonsstyret
besluttet, i henhold til Årsmøtevedtaket, at det ikke ble påmeldt lag.
NBF 100 år 2020
Forbundsstyret har tidligere vedtatt at Ivar Nordberg og Tor A
Sørensen tar ansvaret for utarbeidelse av en jubileumsbok i denne
forbindelse. Presidenten tar kontakt med disse og avklarer den
videre planen for dette arbeidet. Det informeres om status på neste
forbundsstyremøte.
Info./rapport Europacup Fredrikstad
Arrangementet er gjennomført med et lite økonomisk overskudd.
Uten bidragene fra de andre norske klubbene og Fredrikstad
kommune ville arrangementet ha påført Slevik IBK et relativt stort
underskudd. Klubbenes bidrag er mindre enn det de hadde måttet
betale for deltakelsen om mesterskapet ble arranger i utlandet.
Slevik har uttrykker at arbeidet med mesterskapet har vært en
positiv prosess for klubben. IFF har gitt positive tilbakemeldinger
når det gjelder gjennomføringen av mesterskapet.

2. varamedlem til Forbundsstyret
Forbundstinget ga Forbundsstyret fullmakt til å utnevne 2. varamedlem til
forbundsstyret.
Vedtak: Mohamed Asraf tiltrer vervet som 2. varamedlem i Forbundsstyret.

SM - 3.2

Rent særforbund
NBF har gjennomført møte med Antidoping Norge (ADN).
Ved at Forbundsstyret har vedtatt beredskaps- og handlingsplan tilfredsstiller
NBF minimumskravene som Rent Særforbund
Det er flere nivåer i ordningen med Rent Særforbund. Det var enighet om at
inntil videre legges NBF på det laveste nivået. Eventuell søknad om endring av
dette tas stilling til når forutsetningen er avklart.
Det informeres nærmere om oppgaver og ansvar i forhold til ordningen. Her er
det viktig å avklare hva NBF skal og ikke skal ivareta. Det er også viktig at
informasjon knyttet til dette området håndteres formelt korrekt.
Denne ordningen må også implementeres på kretsnivå.
Det må videre tas stilling til om NBF skal innarbeide noen tilleggskrav i
forhold til ordningen.
Forbundsstyret bør videre ta stilling til om ordningen skal implementeres på
klubbnivå «Rent idrettslag». Første skritt er å innhente informasjon om
klubbenes arbeid i forhold til dette området. Videre vil det være fornuftig å
gjennomføre pilotprosjekter med noen få klubber før ordningen etableres
formelt.

Det vil siden være naturlig at status som «Rent idrettslag» settes som
forutsetning for tildeling av klubblisens. I tillegg må «Ren utøver» formelt
legges inn som obligatoriske for alle som er involvert i landslagsvirksomheten.
Det utarbeides en mal for dette.
Vedtak: NBF inngår et formelt samarbeid med ADN for å sikre status
som Rent Særforbund.

SM - 3.3

Grunnlag og rammer for NBFs landslagsvirksomhet (diskusjonssak)
Saken om påmelding/deltakelse av jente U-17 landslaget i bandy til VM, som
har pågått siden bandyseksjonens årsmøte i juni, viser at det er behov for at
Forbundsstyret foretar nærmer vurdering av overordnede rammer og grunnlag
for NBFs landslagsvirksomhet.
Ansvaret for landslagsaktiviteten er i all hovedsak overlatt til den enkelte
seksjon å forvalte, innenfor sine økonomiske rammer.
Bør dette fortsette slik eller bør det legges felles rammer og krav for denne
delen av forbundets virksomhet?
Følgende momenter dannet utgangspunkt for diskusjon:
Det er åpenbart delte meninger når det gjelder landslagsvirksomhetens
betydning for organisasjonens utvikling. Her er det primært oppfatningene
knyttet til landslagvirksomhetens innvirkning på rekruttering som spriker.
Bør det utarbeides et grunnlag som beskriver landslagsvirksomhetens
betydning for organisasjonens strategi og målsetninger?
NBFs «forpliktelser» i forhold til det respektive internasjonale forbund og
andre nasjoner trekkes ofte fram når bruk av store ressurser til
landslagsvirksomheten skal prioriteres foran andre formål.
Er slike «forpliktelser» reelle skal de vektlegges i forbindelse med
organisasjonens prioriteringer?
Skal det settes nedre aldersgrense for NBFs landslagsvirksomhet?
Bør det settes minimumskrav til nasjonalt aktivitetsomfang for at det skal anses
å foreligge grunnlag for etablering av et landslag? For eksempel, antall
lisensierte spillere eller antall lag i seriespill i den aktuelle aldersklassen.
Bør det foreligge retningslinjer/krav om egenandel eller klubbfinansiering?
Er spillernes sportslige nivå/utvikling i klubbene forenlig med ressursbruken på
landslag?
Forbundsstyret konkluderte med at det var viktig å etablere et godt faglig
grunnlag for videre diskusjon og behandling av saken i organisasjonen.
- Det utarbeides konkret forslag til rammer/krav til NBFs
landslagvirksomhet
Det er viktig at seksjonsstyrene og utviklingsavdelingen involveres
i den videre diskusjonen.
- Eivind Tysdal utfordres til å presentere en betenkning knyttet til
landslagsaktiviteten og betydningen av denne virksomheten i for
hold til NBFs strategi og overordnede målsetninger.

SM- 3.4

Tillitsvalgtseminar 8. februar 2015
Vedtak:
Samtlige tillitsvalgte på forbundsnivå samt styremedlemmer på krets/regionsnivå inviteres til tillitsvalgtseminar den 8. februar 2015. Seminaret
avholdes i lokalen til Oslo Idrettskrets Ekebergveien 101 i Oslo.
Seminaret inngår i et tillitsvalgtkurset som det tidligere er invitert til. AU
vurderer om det bør foretas justeringer av det opprinnelige programmet for
kurset samt omfang og starttidspunkt

Eventuelt
I forbindelse med NM-finalene i innebandy inviteres det til El-innebandy seminar. Klubbene
inviteres til seminaret og det er ønskelig at forbundsstyremedlemmene deltar.
Målet med seminaret er å etablere en møteplass hvor El-innebandyklubben får diskutert
aktuelle saker og idrettens videre utvikling.
Noen i EL- innebandymiljøet har fremmet ønske om at NBF søker om dispensasjon fra NIFs
barneidrettsbestemmelser. Alternativt at NBF søker å få endret bestemmelsene.
Forbundsstyret mener at all aktivitet innen NBF skal foregå i henhold til barneidrettens
bestemmelser.
Forbundsstyret ønsker ikke å fremme en Idrettstingssak om endering av barneidrettens
bestemmelser.
Monica tar kontakt med klubbene med sikte på at konkurransegrupper hvor det tas hensyn til
alder slik at aktiviteten tilpasses barneidrettsbestemmelsen på en bedre måte.

Jan representerer NBF på 70 års mottakelsen til Idrettspresident Børre Rognlien.
NIF har nedsatt et utvalg som skal evaluering av OL-2022 prosessen. I denne forbindelse er
SF forespurt om å gi sine innspill. Forbundsstyret finner ikke at det er grunn til at NBF
responderer på denne forespørselen.
I forbindelse med endringen av tildelingskriteriene for post 3 er NBFs organisering som et
fleridrettsforbund utfordret. Det igangsettes nødvendige forberedelser til at innebandy kan
søke om opptak som selvstendig særforbund på Idrettstingen i juni 2015.

Nest forbundsstyremøte er 19. januar.
Oslo 18. desember 2014
Tomas JonssonGeneralsekretær

