
 
 
 
REFERAT FRA STYREMØTE – SM-11/ 06- 08 
 
Tirsdag 13. mai 2008 kl.18.00 på Forbundskontoret Ullevål Stadion  
 
 
Tilstede: 

President Ivar Nordberg 
Visepresident Svein Erik Hammerstad 
Styremedlem Jaswinder Pal Singh 

  Styremedlem Erik Hansen 
  Styremedlem Jon Erik Eriksen 
  Adm.  Tomas Jonsson 
 
 
 
AGENDA: 
  Godkjenning av protokoll fra SM - 10- 06-08 
  Protokollen ble godkjent uten bemerkninger 
  
 
 
SM-11.1 Økonomi 
 Styret gjennomgikk de foreløpige regnskapene.  
 De foreløpige resultatene for forrige periode: 
  
 NBF samlet et overskudd på   kr 337.737 
 Bandyseksjonen   overskudd kr 96.600 
 Hockeyseksjonen  underskudd kr 13.477 
 Innebandyseksjonen  overskudd kr 118.965 
 
 Avsluttede og ferdig reviderte regnskaper samt styrets økonomiske beretning 

behandles på neste styremøte. 
 
 Det var ikke bemerkninger til det forelagte budsjettforslaget. Budsjettforslagene 

fastsettes når tildelingene fra NIF foreligger.  
   
 
  
 
SM-11.2 NBFs representasjon på Idrettskretsenes ting 
 Kretsrepresentantene innkalles til møte i forkant av innebandyseksjonens årsmøte. 
 NBFs organisasjonsutvikling og NBFs arbeid i forhold til 

Idrettskretsene/Idrettskretstingene er de primære emnene på møtet. 



 Det er avtalt med både Rolf Erik Heftye (organisasjonsutvikling) og Kjell Nilsen 
(Idrettskrets) har innlegg på møtet. 

 Forbundskontoret sender invitasjoner. Eventuell støtte til deltakerne avtales. 
   
 
SM-11.3 Kretstilskudd for perioden 01.05.07 – 30.04.08 
 Det foreliggende forslaget til kretsstøtte ble vedtatt. 
 Fordelingen følger vedlagt. 
 
 
SM-11.4 NIFs ledermøte 6. og 7. juni 2008-05-09 
 Ivar informerer nærmere om aktuelle saker som tas opp på møte, samt etablering 

og valg av styre til særforbundenes politiske arbeidsutvalg. 
 
  
 
SM-10.6 Info fra seksjonene 
 
 Hockey: 
 Seksjonen fokuserer sterkt på utviklingen av barn- og ungdomsaktiviteten.  
 Når den nye banen på Voldsløkka står ferdig er det av avgjørende betydning at 

klubbene finner sin besøkelsestid og sørger for stor barne- og ungdomsaktivitet. 
 Seksjonene har stilt seg negativ til at arbeide for støtte til deltakelse i E-cup. 
 
 Innebandy: 
 Seksjonen har fått god kontakt med Polske innebandyforbundet og i forbindelse 

med VM deltok også ledelsen i seksjonen på møte med den Polske 
idrettsministeren. Alt ligger til rette for utvidet samarbeid med Polen. 

 
 Seksjonen arbeider med forberedelser til årsmøte. Her er det primært fokus på 

endring av regelvert. Det blir lagt frem forslag til omfattende endring av 
overgangsbestemmelsene. I denne forbindelse vil seksjonsstyret fremme forslag til 
Forbundstinget om at overgangsgebyrene fastsettes av seksjonsårsmøtene. Dette 
for å sikre at overgangsgebyrene reflekterer kostnadene de forskjellige 
overgangsordningene innebærer.  

 Forbundsstyret ba seksjonen om å sikre at det i forbindelse med nye ordninger 
sikres at avgiftene dekker eventuelle økte administrative kostnader dette vil føre 
til.  

 Seksjonen ønsker også en gjennomgang av NBFs lov når det gjelder formalia 
knyttet til protest- og appellsaker. 

  
  
  
 Bandy: 
 Det er stadig større samarbeidsproblemer mellom det Internasjonale 

Bandyforbundet og enkelte nasjonale forbund. 



 Norge har ikke vært direkte involvert i dette, men måten valget av president ble 
håndtert på ved siste valg, noe Norge advarte mot, synes å være direkte årsak til 
den problematiske sitasjonen. 

  
 Seksjonen ønsker å involvere klubbene i et større utviklingsprosjekt som primært 

tar sikte på å etablere et godt tilbud om bandyskoler i vinterferien. 
 Seksjonen kommer tilbake til styret/adm. når planen for dette er noe mer konkret. 
 
 
 
 
Eventuelt 
 
Vedtak på fjorårets seksjonsårsmøte i innebandy hvor det ble vedtatt at 60.000,- av 
seksjonens budsjetterte overskudd tildeles eliteserieforeningen i innebandy 
  
Forbundsstyret finner at dette vedtaket av flere grunner er uheldig. 
I henhold til foreliggende informasjon synes forslaget primært å være motivert i at 
eliteserieforeningen har behov for likviditet. 
Forbundsstyret foreslår at eliteserieforeningen innvilges et rentefritt lån fra NBF på kr 60.000,- 
Tilbakebetaling av lånet avtales nærmere med eliteserieforeningen. 
Forutsetningen for lånet er at samtlige eliteklubber garanterer for lånesummen. 
Garantien bør primært være solidarisk. I tilfelle det er gode grunner til det kan NBF gå med på at 
hver klubb garanterer for ”sin andel” av lånet. 
I tilfelle foreningen aksepterer en slik ordning utbetales lånet straks nødvendige garantier 
foreligger. 
 
 
Organisasjonsutvikling: 
 
Visepresidenten redegjort for utviklingen i org. saken og hvilken info som ble gitt på årsmøte i 
bandy i Akershus. 
 
 
Oslo 19. mai 2008 
 
 
Tomas Jonsson 
 Generalsekretær  
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