
 
 
 
REFERAT FRA STYREMØTE – SM-12/ 06- 08 
 
Tirsdag 17. juni 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 
 
 
  Godkjenning av protokoll fra SM - 11- 06-08 
  Protokollen ble godkjent uten bemerkninger. 
 
 Referatsaker: 

- GS ga kort info. fra adm. 
-  

SM-12.1 Økonomi 
 Styret vedtok resultatdisposisjoner og godtok regnskapet for perioden 01.05.07 -

30.04.08.  
 
 Styret vedtok å framlegge det foreslåtte budsjettet til Forbundstinget. Budsjettet 

omfatter også seksjonenes budsjetter som er godkjent på de respektive seksjoners 
årsmøter.  

 I forbindelse med budsjettet vedtok styret å lyse ut en stilling som skal arbeide 
med sentrale og regionale rammebetingelser. Anlegg, politisk og idrettspolitisk 
arbeid vil bli sentrale oppgaver som legges til stillingen. 

 
 
SM-12.2 Rapporter fra ledermøte i NIF, årsmøtene og møte med kretsene 
 Presidentene informerte om de sentrale sakene som ble behandlet på møtene. 
 NIF vil utferdige et fullstendig referat. 
 
SM-12.3 Sentrale aktiviteter høsten 2008 
 Forbundstinget avholdes søndag 7. september. 
 Det initieres flere møter med kretsene. 
 Landslagsledelsene inviteres til et kurs i helse/kosthold/doping. I denne 

forbindelse gjennomføres re-sertifisering i bruk av hjertestarter. Det skal også 
settes fokus på elektromedisinsk kompetanse.     

 
 
 



SM-12.4 Info fra seksjonene 
  
Bandy: Årsmøtet ble avviklet på en god måte. 
 Frode Christensen fortsetter som bandyseksjonens representant i org.utvalget, selv 

om han har gått ut av seksjonsstyret. 
 Seksjonen ønsker at Kjell H. Olsen også i neste periode skal være Norges 

representant i eksekutivkomiteen i det internasjonale bandyforbundet. 
 
Hockey: Seksjonen har avviklet et svært positivt årsmøte. 
 Det ble vedtatt at alle lag som skal delta i seniorserien også må stille med 

aldersbestemte lag. Seksjonen setter hovedfokus på rekrutteringsarbeidet. 
 Eventuell satsning på landslag skal rettes mot aldersbestemte lag.  
 Forholdene på Jordal er ikke gode. Oslo og Akershus Bandyregion har tatt ansvar 

for å følge opp denne saken. 
 
Innebandy: Også innebandy har avviklet et positivt årsmøte. 
 Det ble vedtatt at det til Forbundstinget foreslås at forhold knyttet til 

spilleroverganger kan vedtas av årsmøtene. 
  
 Sak angående elitelisens for innebandyklubber ble utsatt til neste årsmøte. 
  
 3 klubber har ikke betalt avgifter knyttet til deltakelse i neste sesongs eliteserie 

innen fristen.     
 
 
Neste styremøte avholdes 18. august. 
 
 
Oslo 25. juni 2008 
 
Tomas Jonsson 
Generalsekretær  
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