REFERAT FRA STYREMØTE – SM-9/ 06- 08
Mandag 21. januar 2007 kl.18.00 på Forbundskontoret Ullevål Stadion
Tilstede:
President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem

Ivar Nordberg
Svein Erik Hammerstad
Jon Erik Eriksen
Erik Hansen

Adm.

Tomas Jonsson

Geir Kvillum vår kontaktperson i Idrettsstyret var tilstede på møtet.
Godkjenning av protokoll fra SM - 8- 06-08
Protokollen ble godkjent uten bemerkninger
Referatsaker:
-

-

-

Info. fra administrasjonen
Det er innbetalt ca 650 færre lisenser enn på samme tid i fjor.
Det var forventning om at innføringen av NAIS systemet ville bidra til
et økt antall betalte lisenser. Adm. igangsetter tiltak for å finne grunnen
til avviket samt å innhente manglende lisensbetalinger. Klubbene er
tilsendt lister over sine betalte og ubetalte lisenser.
TV-overføringer av NM-finaler i bandy og innebandy.
Alt synes å ligge til rette for at finalene både i bandy og innebandy
sendes på NRK2/NRK1.
Info. fra AU
Presidenten informerte om saker som ble diskutert på siste AU-møte.

SM – 8.1

Organisasjonsutvikling
Generalsekretæren informerte fra utvalgets 1. møte.

SM-8.2

Oppfølging av kontakt med Olympiatoppen samt evt. innretting av ressurser
mot utvikling av yngre landslag.
President/visepresident informerer om AUs diskusjon og vurderinger ang.
samarbeid med Olympiatoppen. Geir Kvillum sa seg villig til å bidra til seriøs
behandling av eventuelle søknader fra NBF om midler/tjenester fra
Olympiatoppen.

SM-8.3

Anleggssituasjonen og etablering anleggskonsulent stilling
Under forutsetning av at det kan innpasses i neste års budsjetter, vedtok styret å
ansette anleggskonsulent i en hel stilling. Stillingen forventes besatt fra aug./sept.
2008. Stillingen vil ha anlegg og anleggstilgang som sitt ansvarsområde.

SM-8.4

Bandyidrettens utviklingsarbeid
Saken ble diskutert med utgangspunkt i Forbundsstyrets vedtak om å ettergi deler
av bandyseksjonens gjeld, forutsatt at det gjennomføres utvide utviklingstiltak for
bandy.
Seksjonslederen vil i samarbeid med seksjonsstyret og adm. komme tilbake til
styret med forslag til tiltak.

SM-8.5

Budsjett for 08/09
Seksjonene finner det problematisk å starte budsjettprosessen før medio mars.
Adm. ferdigstiller budsjettforslag til kommende periode primo mars slik at
seksjonene kan behandle disse innen medio mars.

SM-8.6

Økonomi
Foruten usikkerheten knyttet til lisensordningen og innebetaling av lisenser er det
god kontroll på økonomien. Seksjonene har hatt god budsjettkontroll på sine
aktiviteter. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til bevilgningene fra NIF/KKD.
Stortinget behandler Frivillighetsmeldingen feb./mars. Endelig innretning og
overføring av midler knyttet til denne ordningen vil derfor ikke være avklart før
enn tidligst medio mars.

SM-8.7

Idrettspolitisk dokument (følger vedlagt)
Idrettsstyret har ”vedtatt” og publisert idrettspolitisk dokument for perioden 2007
til 2011.
Slik dokumentet er presentert har ikke gruppen barn- og ungdom en like høyt
prioritert idrettspolitisk stilling som før. Flere organisasjonsledd mener at dette gir
grunnlag for at også større andel av de offentlige tilskuddene til idretten rettes mot
aktivitet for voksne. Her er det spesielt Bedriftsidrettsforbundet som argumenterer
sterkt og presser på idrettsstyret.
NBF avventer før det eventuelt tas stilling til et sterkere politisk engasjement
overfor Idrettsstyret.

SM-8.8

Ungdomskomité
Innebandy har satt i gang en prosess ang.opprettelse av en ungdomskomité.
Forbundsstyret ser positivt på dette tiltaket.
Etablering av eventuelle ungdomskomiteer/komité tas opp som sak på seksjonenes
årsmøter og eventuelt på Forbundstinget til høsten.

SM-8.9

Info fra seksjonene
Innebandy:
- De norske lagenes (Sveiva damer og Fjerdingby herrer) resultater i
EFC i Helsingfors var positive. Forbundsstyret gratulerer med god
innsats.
- Det er enighet om å inngå et nærmere samarbeid med Polen. Foreløpig
er det avtalt at NBF deltar i to torneringen i Polen.

Bandy:
-

Sesongen har vært preget av problematiske isforhold. Kunstisbanen i
Sarpsborg var ute av drift hele høsten.
På grunn av få forbundsdommere her dommeradministrasjonen vært
krevende. Dette har også bidratt til at det har oppstått flere uheldige
episoder. Seksjonen har fokus på dette og det arbeides med å øke antall
yngre dommer som kan dømme på det høyeste nivået.

Eventuelt
Neste Forbundsstyremøte blir mandag 10. mars kl 1800 på US.

Oslo 23. januar 2008

Tomas Jonsson
Generalsekretær

