
 
 
Til Forbundsstyret 
 
REFERAT FRA  STYREMØTE – SM-7/ 22-10 
 
Mandag 22. oktober 2007 kl.18.00 på Forbundskontoret Ullevål Stadion 
 
Tilstede: 

President Ivar Nordberg 
Visepresident Svein Erik Hammerstad 
Styremedlem Jon Erik Eriksen 

  Styremedlem Jaswinder Pal Singh 
  Styremedlem Erik Hansen 
    Jan Hagen 
    Rolf Erik Heftye (deler av møte) 
Fra adm. Lars Bunæs (Sekretær) 
 
  Godkjenning av protokoll fra SM – 6- 06-08 
  Protokollen ble godkjent uten bemerkninger. 
  
 Referatsaker: 

- Info. fra administrasjonen 
Det er foretatt en ansettelse. 
Jonas Espseth erstatter Marius Rønneberg i stillingen som 
utviklingskonsulent i Trøndelag og Møre og Romsdal. 
Sekretæren informerte om driften av kontoret. 

- Status medisinske apparat 
 Visepresidenten informerte om statusen for det medisinske apparat. 
- Oppdatering av internettsider/utlegging av referat fra alle seksjoner 
 Presidenten informerte 
- Oppfølging/rutiner ved voldsepisoder 

Presidenten informerte 
- Utarbeidelse av standard spillerkontrakt 

Presidenten informerte 
- Landslag og avtale med Olympiatoppen 

President og visepresident informerte 
- Idrettspol. diskusjon ang. spillermiddelsøknaden fra NIF 

Presidenten informerte  
 
SM – 7.1 Organisasjonsutvikling 
  Forbundsstyret fattet følgende vedtak på sitt møte 6. april 2006: 
 

Med utgangspunkt i NBFs sterke vekst og utvikling var det enighet i styret om at 
det var viktig å igangsette diskusjon om struktur og utvikling av fremtidig 
organisering med henblikk på politisk struktur, plassering av oppgaver/ressurser 
og regional forankring. 



Ivar Nordberg skal sammen med adm. etablere arbeidsgruppe som ser nærmere på 
aktuelle problemstillinger knyttet til denne saken og forberede videre behandling i 
Forbundsstyret. 

   
  Arbeidsgruppen har bestått av: 
  Ivar Nordberg   Leder 
  Rolf Erik Heftye Medlem 
  Tomas Jonsson Medlem 
  Lars Bunæs  Sekretær 
 

Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger til Forbundsstyret fulgte med 
innkallingen. Rolf Erik Heftye informerte om arbeidsgruppens arbeid. Saken ble 
diskutert. Seksjonene skal diskutere innspillene videre på seksjonsstyremøtene. 
Neste styremøte vil seksjonene informere Forbundsstyret om diskusjonene. 

   
 
 

SM-7.2 TV overføringer og betaling 
 Administrasjonen har avtalt møte med NRK den 7. november. Her blir eventuelle 

sendinger av NM-finalene i bandy og innebandy sentralt. 
 Stabæk IF (finalearrangør bandy) vil også delta på møtet. 
 Innebandyseksjonen og bandyseksjonen har behandlet spørsmålene om eventuell 

betaling av sendingene. 
 Innebandyseksjonen har vedtatt avgift på sine klubber for dekning av eventuelle 

kostnader ved TV-produksjon av NM-finalene. 
 Bandyseksjonen har vedtatt at Stabæk IF gis mulighet til å dekke eventuelle 

kostnader ved TV-produksjon av NM finalene. 
 
 
Eventuelt 
Valgkomiteen 
Forbundstinget besluttet at Lovkomiteens leder pluss 5 kretsledere, fra henholdsvis ”regionene” 
Sør-Norge, Nord-Norge, Midt-Norge, Vest-Norge og Øst-Norge v/Oslo og Akershus, innstiller til 
forbundsstyret kandidater til valgkomiteen. 
 
Erik Hansen ønsket at forbundsstyret skulle se nærmere på muligheter til å hente inn ”nye 
inntekter”/sponsormidler. 
 
 
Neste forbundsstyremøte - 20.11.07 kl. 1700 
 
 
Oslo 25. oktober 2007 
         
Lars Bunæs 
Sekretær  
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