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REFERAT FRA STYREMØTE – SM-4/ 14- 16
Mandag 19. januar 2015 kl.17.30 i NBFs kontor Ullevaal Stadion
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Godkjenning av referat fra SM – 3 14/16
Godkjent uten bemerkninger
Referatsaker:
- Info. fra administrasjonen
Kort rapport fra gen.sekr. om status på forbundskontoret samt info. fra møte med
Nord-Norge Bandykrets i Tromsø.
Forbundsstyret presiserer at NBFs gaver til ansatte ved jubileer og ansattforhold 25,
40, 50 eller 60 år skal følge offentlige regler knyttet til eventuell beskatning av slike
gaver.
-

Info. fra Idrettsgalla seminaret «Hvorfor barneidrett?»
Presidenten var tilstede på seminaret. Positivt at samtlige foredragsholdere fremhevet
barnas rettigheter som viktig i idretten, samt at idrettsaktivitet bør skje på barnas
premisser, hvor det er viktig ikke å stresse med prestasjon.

-

Info. søknad til Antidoping-Norge om status for NBF som «Rent særforbund»
Ved å tilfredsstille minimumskravene har NBF fått status som «Rent Særforbund».
Jon Erik og Lars arbeider videre med å få på plass grunnlaget for at statusen «Rent
særforbund» kan implementeres for alle NBFs idretter.

-

Info. økonomisk status
Adm. informerte om at økonomisk status er i tråd med vedtatte planer. Nordisk U-17 i

Sarpsborg vil bli noe mer kostbart enn planlagt. Dette på grunn av deltakelse fra flere
lag enn forutsatt ved budsjetteringen (seks lag kontra fire lag).
Lisensutviklingen er positiv for landhockey og innebandy men bandy ser ut til å få
tilsvarende antall lisenser som forrige sesong,
-

Info. status utvikling av WEB-portal og driftsapplikasjoner
NBF web prosjektet er forsinket med rundt 5 uker grunnet stans av leveringer fra NJ
Weblink Solutions i Filippinene. To nye leverandører ønsker å fortsette oppdraget.
Valg av leverandører skjer i slutten av februar.
Utskifting av leverandøren vil sannsynligvis ikke påvirke budsjettet. Prosjektplanen er
dermed utsatt minimum 5 uker. Oppstart av artikkelskriving fra NBF ansatte vil starte
i slutten av februar.
Bandyforbundets InformasjonSystem (BIS):
Det er innhentet tilbud som gir oversikt over tre ulike valg for å møte behovet i BIS.
Disse valgene er oppsummert i dokumentet "2014-11-18-nbf-status-bis.pdf" som
følger vedlagt referatet. Ut fra disse alternativene er en foreløpig anbefaling å gå
videre med NIF-IT Turneringsadmin. Før endelig avgjørelse må det gjennomføres
funksjonalitetstest, samt å avklare kostnader for en lisensavtale.
NIF-ITs løsning representerer per dags dato minst risiko, teknisk den beste løsningen
og lavest kostnad i 2015/2016. Ved at NIF-IT nå tilbyr lisensavtale vil dette kunne bli
en forutsigbar løsning for NBF.
Test av nøkkelpersoner i administrasjonen vil pågå i februar, og ny status vil bli
meddelt forbundsstyret i slutten av februar.

-

Inf. fra IFF kongressen som ble avholdt i Gøteborg den 13.12.2014
Kongressen foregikk i tradisjonelle former hvor styrets beretninger, plan og
målsetninger for den kommende perioden ble vedtatt. Kjell Hovland Olsen ble
gjenvalg som medlem i IFFs appellkomite. Det ble etablert positiv kontakt med flere
nasjoner.

-

Info. Idrettsregistreringen 2014
Klubbenes registreringer følges opp ut januar. Eventuelle feil eller mangler kan rettes
opp av NBF i løpet av februar.
Info. tillitsmansseminaret 8. februar
Grunnet stor aktivitet er det utfordrende for Bandyseksjonens tillitsvalgte å være
tilstede på seminaret.
Det var enighet om at Jan Hagen forestår en kort presentasjon av Ungdomsprosjektet.
Målet er og utfordre kretser og klubber til å utvikle både grønn og blå linje.
Det foreligger ikke full oversikt over hvor mange som er påmeldt fra forbundsstyret og
seksjonene.

-

Info. ungdomslekene 2015
Arrangement skjer samtidig som NM-finalene i innebandy. Arrangementet vil derfor

teknisk ivaretas av utviklingskonsulent Magnus Skulstad og Innlandet Bandyregion.
Aktiviteten blir knyttet opp mot jenteprosjektet som er etablert på Innlandet.
-

Info. tribunesitasjonen NM-innebandy i Ekeberghallen
Presidenten tok opp denne saken med Norvald Mo leder i Oslo Idrettskrets i
forbindelse med Idrettsgallaseminaret på Hamar. Han meddelte at på grunn av pålegg
fra Oslo kommune om å fjerne oljefyren i Ekeberghallen vil Oslo Idrettskrets ikke ha
ressurser til sette tribunene i Ekeberghallen i forsvarlig stand til årets NM-finaler i
innebandy.

SM – 4.1
Grunnlag og rammer for NBFs landslagsvirksomhet.
Det ble en engasjert diskusjon i styret. Det framkom mange aspekter og synspunkter knyttet
til landslagaktiviteten og betydningen av denne for organisasjonens utvikling. På flere
områder er synspunktene sprikende. Det er tydelig at synspunkter og oppfatning er farget av
«kulturen» innen de enkelte idrettene.
Det er enighet i styret at eventuelle krav til et minimum i forhold til aktivitet for at et landslag
kan melde seg på et internasjonalt arrangement, må forankres i klubbene og seksjonene.
På dette grunnlaget vedtok styret at administrasjonen utarbeider et faglig grunnlag som
beskriver aspekter ved denne saken. Dette grunnlaget utformes slik at det kan benyttes som
utgangspunkt for diskusjon på idrettenes årsmøter. Saken tas opp igjen når det faglige
grunnlagsdokumentet foreligger.
SM – 4.2
Rapport fra seksjonene
Hockey:
Administrasjonen har arbeidet tett opp mot klubbene for å sikre at grunnlaget for
idrettsregistreringen for 2014 blir korrekt. Dette har vært spesielt utfordrende for Drammen
KH, men med god støtte fra Buskerud Idrettskrets vil denne saken sannsynlig løses på en
tilfredsstillende måte. Hockeyseksjonen har god kontroll på klubbenes lisensbetaling.
U-21 landslaget har den siste uken deltatt i et internasjonalt mesterskap i Kroatia. De
sportslige resultatene har vært varierende. Dette var forventet da de norske spillerne er
gjennomsnittlig et år yngre enn spillerne fra de andre nasjonene. Seksjonsstyret er spesielt
fornøyd med at det ble et uavgjort resultat mot Ungarn. Forutsetningen for U21-landslagets
deltakelse i mesterskaper var at kostnadene ble finansiert av klubbene. Sammen med noen
sponsorer har dette gått etter planen.
Innendørsserien er i gang og finaler spilles 21. mars 2015.
Bandy:
Det foreligger bevilgninger til etablering av flere kunstisprosjekter.
I Buskerud er det bevilget midler til bygging av nye baner på Konnerud, Øren og i
Solbergelva. I Oslo er det bevilget midler til kunstis på Voldsløkka og Bogstad. Det er
bevilget midler til nytt lysanlegg på Gjøvik. Alt tyder også på at det bevilges midler til
bygging av kunstisbane i Horten.

VM-U17 arrangeres i Sarpsborg 22. – 25. januar 2015. Sarpsborg bandyklubb er teknisk
arrangør. Seks land vil delta i mesterskapet. Dette er to flere, enn det ble budsjettert med, noe
som vil generere høyere kostnader enn forutsatt. På grunn av at antall deltakernasjoner ble økt
vil bandyseksjonen søke det internasjonale bandyforbundet om økonomisk støtte.
Seriestarten var trøblete, men det meste av de utsatte kampene er nå avviklet. Utfordringene
seksjonsstyret har hatt med dommerne er for det meste løst, men det er fortsatt noen
uenigheter mellom dommerne.
Det arbeides med å reetablere Bandyens eliteserieforening (NTB). De fleste klubbene har
avholdt bandyskoler. Dette er en svært positiv utvikling.
Nordisk mesterskap for U-19, hvor også Russland vil delta, blir arrangert i Vetlanda
(Sverige). Det er inngått en avtale med Russerne at de ivaretar dette arrangementet de
nærmeste årene.
NM-finalene i bandy arrangeres på Frogner stadion i Oslo 6. og 7. mars 2015. NBF
v/bandyseksjonen vil forestå arrangementet.
Innebandy:
Seksjonsstyret har nå fokus på planleggingen mot NM-finaler som arrangeres i Ekeberghallen
i Oslo 18. og 19. april 2015. Det er invitert til møte om EL-innebandy i forbindelse med NMfinalen.
For innebandy har utviklingen av aktiviteten for jenter vært utfordrende. Dette gjelder spesielt
for junior hvor antall lag i seriespill har gått tilbake. Seksjonsstyret har derfor vedtatt at det
skal være åpen påmelding til NM og aldersspennet er økt med et år oppover i alder og et år
nedover i alder.
Serieavviklingen har gått bra til nå i sesongen.
Det er negativt at Oslo Idrettskrets ikke vil istandsette tribunene i Ekeberghallen før NMfinalene. Det kan derfor bli nødvendig å leie inn tribuner. Dette vil føre til noen kostnader,
men nivået på dette synes å være håndterbare.

SM - 4.3

Evaluering av post 2 og post 3. Søknad om selvstendig særforbund for
innebandy
På grunn av den store usikkerheten når det gjelder fordelingen av rammetildelingene fra
KUD/NIF (post 2 og post 3)vedtok forbundsstyret følgende:
Forbundsstyret støtter at Norges Innebandyforbundet søker Idrettstinget om at innebandy tas
opp som selvstendig særforbund i Norges Idrettsforbund. Forbundsstyret støtter også at
fleridrettsforbundene foreslår til Idrettstinget at rammetilskudd (post 2 og post 3) tildeles
fullverdig særidretter som om de var selvstendige særforbund uansett hvilken
organisasjonsform idretten inngår i innen NIF.
Vedtas forslaget fra fleridrettsforbundene vil forbundsstyret anbefale at Norges
Innebandyforbund trekker sitt forslag på Idrettstinget. Fristen for å sende inn forslag til
Idrettstinget er 5. februar 2015.

Forbundsstyrets vil være representert ved følgende arrangementer:
- VM gutter 17 bandy, Sarpsborg 22. – 25. januar 2015
- NM finaler bandy, Frogner stadion 7. mars 2015
- NM finaler innebandy, Ekeberghallen 18. – 19. april 2015

Eventuelt
Utviklingsprosjektet presenteres på organisasjonsseminaret den 8. februar. Det vil bli en
presentasjon på ca. 20 minutter. Her blir det fokus på å beskrive aktuelle lavterskeltilbud
«grønnlinje». Det er en viktig forutsetning at de fra blå linje «de som satser» ikke skal være
med i denne type lavterskel aktiviteter. Dette vil være av betydning for å motvirke frafall fra
våre idretter.
Rogaland, Innlandet, Hordaland samt Østfold/Oslo deltar nå i prosjektet. Prosjektet utformes
som et verktøy for å få ungdom inn i vår organisasjon. For at prosjektet skal lykkes er det
viktig med godt samarbeid mellom regionstyrene og utviklingskonsulentene.

Neste forbundsstyremøte er 16. mars 2015 kl. 1730 på forbundskontoret.

Oslo 22. januar 2014

Tomas Jonsson
Generalsekretær

