REFERAT FRA FORBUNDSSTYREMØTESTYREMØTE
Mandag 17. desember 2007 kl.18.00 på Forbundskontoret Ullevål Stadion
Tilstede var Ivar Nordberg, Svein Erik Hammerstad, Jon Erik Eriksen, Jaswinder Pal Singh
og Erik Hansen. Fra adm. møtte Tomas Jonsson.

AGENDA:

Protokollen fra forrige møte ble godkjent uten bemerkninger.
Under referatsaker ble det ag generalsekretæren gitt informasjon til følgene
punkter :
- Info. fra administrasjonen
- Idrettspol. diskusjon ang. spillemiddelsøknaden fra NIF
- TV-overføringer av NM-finaler i bandy og innebandy.
NRK har bekreftet at de avsetter sendeflate for begge finalene.
Under punktet organisasjonsutvikling vedtok forbundsstyret vedtok å videreføre arbeidet med
organisasjonsutviklingen.
Det videre arbeidet bør i første omgang konsentreres om utvikling i Oslo og Akershus
samt Buskerud.
Forbundsstyret vedtok å etablere et nytt organisasjonsutvalg bestående av:
Rolf Erik Heftye som leder, Jan Hagen, Frode Kristensen, Tomas Jonsson og

Espen Johansen som medlemmer
Erfaringer fra innføringen av NAIS: Administrasjonen informerte om erfaringene med innføringen av
systemet. Både positive og negative sider ble nevnt. De som jobber med NAIS i vår
organisasjon har på tross av problemene tro på at dette bedre seg, og at systemet vil
fungere godt.
Under punktet økonomi ble følgened info lagt fram av generalsekretæren:
Pr. dato er den økonomiske stillingen i henhold til vedtatte budsjetter.
Årsresultatet vil avhenge av om det nye lisenssystemet (NAIS) fungerer som forventet og
at tildelinger av statlige midler er i henhold til forutsetningene.
Adm. informerer om vedtatte plasseringer av likviditet.
Seksjonene informerte om sine aktuelle saker de siste to månedene.
Under eventuelt ble det av visepresidenten informert om to kurs i begynnelsen av januar. Disse er:
Den 9. januar: Hjerte –lungekurs med opplæring i hjertestarter arrangert av oss
Den 10. januar: OLT´s helseteam arrangerer kurs.
De som er interessert i kurset, kontakt Lars. NBF håper på stor deltakelse!

Forbundsstyret vil takke alle for godt samarbeid i året som har gått og
ønske dere en
God Jul og et Godt Nytt År!

