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REFERAT FRA STYREMØTE – SM-5/ 14- 16 

 

Lørdag 7. mars 2015 kl.12.00 i NBFs kontor Ullevaal Stadion 

 

Tilstede: 
President Erik Hansen 

Visepresident  Jon Erik Eriksen 

  Styremedlem Jan Hagen 

Styremedlem Monica Bakke 

Styremedlem Jaswinder Pal Singh 

Styremedlem Maria Tanemsmo (deltok via Skype) 

  Varamedl. Tove Johannessen 

 

Ikke tilstede: Varamedl. Mohamad Ashraf 

Styremedlem Stein Pedersen 

 

Fra adm. Gen.sekr.  Tomas Jonsson 

   

 

  Godkjenning av referat fra SM – 4 14/16 

  Referatet ble godkjent uten bemerkninger 

  Styret ba om nærmere definisjon av begrepene blå og grønn løpe for  

  aktivitetene i innebandy. 

   

  

 Referatsaker: 

- Administrasjonen informerte om den utfordrende økonomiske 

situasjonen som har oppstått på grunn av stor reduksjonen av 

tilskuddet på post 3 og bortfallet av HOD tilskuddet fra NIF. 

Tilskuddet fra NIFs jubileumsfond opphører etter kommende 

sesong. NBFs tiltreden av overenskomsten mellom NHO og 

Handel og kontor har ført til relativt store kostnader 

(medlemsavgift og pensjonsordningen AFP). I tillegg kommer 

kostnadsøkning knyttet til utvidelse av forbundskontoret. 

Administrasjonen finner ikke at det er mulig å dekke inn dette 

inntektstapet og kostnadsøkningen uten tiltak som sikrer reduserte 

kostnader. 

Styret påla generalsekretæren og utarbeide forslag til tiltak samt at 

AU tildeles fullmakt til å fatte nødvendig tiltak for gjennomføring 

av dette.  

  

 

- Info. ang. evaluering av post 2 og 3 

Administrasjonen informerte om prosessene NIF har igangsatt med 

 



mål om at idrettsstyret skal legge fram forslag til justeringer av 

tildelingsordningen til idrettstinget i juni. 

Det har ikke vært enighet i prosjektgruppen om NIFs forslag. Det 

ser ut til at det er stor motstand i særforbundene mot å foreta 

endringer av post 2 ordningen uten at dette bygger på en god faglig 

evaluering samt at dette forankres godt i organisasjonen. 

Administrasjonen oppfatter at det er forståelse i NIF og 

prosjektgruppen for at det tas hensyn til fleridrettsforbundene ved 

fordelingen av post 3-tilskuddet. 

Det er viktig å presisere at det foreligger ingen forpliktende 

uttalelser fra NIFs ledelse i denne forbindelse. NBF må derfor 

forholde seg til at gjeldende vedtak for fordeling av post 3 blir 

stående. Dette betyr en reduksjon av NBFs tilskudd på post 3 med 

ca 2 millioner. Sammen med bortfallet av HOD-midlene vil 

tilskuddene til NBF samlet reduseres med 2,5 millioner. 

 

 

 

SM – 5.1 Høringssvar Idretts Politisk Dokument 2015 - 2019 (IPD) 

   

  NIF sendte ut et utkast til IPD den 26. januar 2015 med frist til 9. mars  

  2015 for å sende inn svar på høringen.  

   

  Det var enighet i styret om følgende: 

  Dokumentet spisses og konsentreres om få områder. 

- Det er viktig at målsetningene spisses og de viktigste områdene gis 

en klar prioritering og mål. 

- Tiltak for frafallet i ungdomsgruppen prioriteres 

- Bruksanlegg inne og ute for ungdom prioriteres 

- Viktigheten av åpenhet rundt økonomiske disposisjoner 

- Det er uaktuelt at dokumentet antyder noe knyttet til fremtidig 

søknad om vinterolympiske leker. 

- Olympiatoppen må bli et reelt ressurssenter for samtlige idretter 

innen NIF. Benevnelsen Olympiatoppen bør fjernes. 

   

  Presidenten og generalsekretæren tildeles mandat til å utforme tilsvaret og 

  sende dette til NIF. Tilsvaret følger vedlagt dette referatet. 

 

Eventuelt 

 

Opprettelse av dommerkomitéer i samtlige kretser/regioner. 

 

Innebandyseksjonen ønsker at det etableres «obligatorisk» dommerkomite i samtlige 

kretser/regioner. Dette har vært et mål siden 2002, men selv om det er gjort flere forsøk har 

ikke dette lykkes.  

Innebandyseksjonens dommerkomite har et ønske nå få dette etablert. 

   

Innebandyseksjonens dommerkomite har kommet fram til at den vesentlige årsaken til at dette 

ikke er på plass er manglende formell forankring i kretsene/regionene. 

Komiteen mener at dette bør forankres i kretsenes/regionenes lov.  



Dette vil sikre at kretsenes/regionenes årsmøte etablerer en ansvarlig instans for 

dommerutviklingen. Denne instansen/komite bør ha dette ansvaret for samtlige idretter i NBF. 

Komiteen anser at uten en sikker struktur på krets/regionalt-nivå vil det bli utfordrende å 

ivareta dommerutviklingen på høyere nivå.  

 

Vedtak: 

Forbundsstyret sender en sterk anbefaling til kretser/regioner om å innføre dette i sine lover 

og sin virksomhet forøvrig. 

I tilfelle kretsene/regionene ikke ivaretar denne lovendringen vil forbundsstyret vurdere å 

innføre at dette inntas i lovnormen for krets/region. 

 

Dommerkomiteens plan var at arbeidet med etableringen av de regionalt ansvarlige instansene 

skulle gjennomføres våren 2015, men dette må nå utsettes til høsten 2015. Komiteen ber om 

at innebandyseksjonen tar hensyn til dette i sitt budsjett for kommende periode. 

 

 

Forbundsstyremøtet som var planlagt den 19. mars 2015 flyttes til 16. april eller et annet 

passende tidspunkt i tilknytning til NM-finalene i innebandy. Tidspunkt for møtet sendes 

styret straks dette er avklart. 

 

NBFs tillitsvalgtseminar legges til 4. og 5. september 2015. 

 

 

 

Oslo 13. mars 2015 

 

 

Tomas Jonsson 

Generalsekretær  

 

 

 


