
PROTOKOLL 
 

Norges Bandyforbunds 79. ordinære ting. 

UBC på Ullevaal Stadion, lørdag 10. september 2016 
 

President Erik Hansen åpnet Norges Bandyforbunds 79. ordinære Forbundsting kl. 1205 og 

ønsket de 50 fremmøtte velkommen.  

 

Presidenten kom inn på følgende i sin åpningstale: 

- Velkommen til forbundets ting. Jeg sier i dag bevisst forbundet uten et fornavn. Over tid har 

forbundsstyret arbeidet med å synliggjøre hver enkelt av idrettene. Dette skal tydeliggjøre 

aktivitetene ikke den overbygningen rent organisatorisk. 

 

-Våre klubber spille bandy, innebandy, landhockey og el-innebandy. Lagspill med liten ball er 

vår fellesnevner. 

 

-Våre idretter er også med internasjonalt. Innebandy og bandy rangeres blant de 

toneangivende landene i henholdsvis IFF og FIB - hvilket gjenspeiles i norske 

styremedlemmer og komitemedlemmer. Vi har internasjonale forpliktelser å ta hensyn til. 

 

-På nasjonalt nivå har forbundet markert seg både innen Norges Idrettsforbund, NIF, og 

Særforbundenes fellesforening, SFF, hvor vi nå har et styremedlem. 

 

-Forbundet er ikke fornøyd verken med NIF eller alt som skjer internasjonalt. Derfor er det 

viktig at vi deltar og at vi fremmer våre synspunkter der det teller, ikke bare sukker negativt 

over alt som er galt. Skal vi nå fram må vi være konkrete og tydelige. 

 

-Igjen velkommen til hver enkelt av dere. Her på forbundets ting summerer vi opp hva som er 

gjort i siste periode og det legges fram handlingsplan og budsjett for kommende to-års 

periode. Det er her og nå hver enkelt kan påvirke forbundets prioriteringer, det er her nye 

ideer kan komme fram, det er her de viktigste spørsmålene kan stilles - og så er det også lov 

til å gi ros, om noen valgte og/eller ansatte fortjener det! 

 

 

 

ERKJENTLIGHET: 

Etter at Forbundstinget ble erklært lovlig satt ble følgende personer tildelt Norges 

Bandyforbunds Hederstegn for lang og god innsats i organisasjonen: 

 

Thore Hugo Steinrem, Stabæk IF 

Monica Bakke, Holmlia SK 

 

 

     

 

 

 

 



 

 

DAGSORDEN 

 
1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 

Det var 37 stemmeberettigede til stede under starten av Forbundstinget. Videre 13 

personer med kun talerett. Dette inkluderte administrasjon, utviklingskonsulenter og 

inviterte gjester. Totalt 50 personer til stede. 

 

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.  

Det fremkom ingen bemerkninger til lovligheten av forbundstingets innkalling. 

Saklisten ble godkjent og ingen bemerkninger til forretningsorden. 

  

3. Valg av dirigenter, sekretærer, samt 2 representanter til å underskrive 

protokollen. 

Jan Hagen, Bøler IF, ble foreslått og valgt til forbundstingets dirigent. 

Tor Audun Sørensen, NBF, og Kim-Alexander Hofgaard Jørstad, NBF, ble valgt til 

sekretærer. 

Morten Lindem, Tunet IBK og Julie Nålby, Drammen, ble valgt som desisorer til å 

underskrive protokollen. 

 

4. Behandle beretningen for den forløpte periode. 

Vedtak: Beretningen ble i sin helhet enstemmig godkjent med følgende vesentlige 

bemerkninger: 

- Damelandslaget bandy oppnådde VM-bronse i Minneapolis, USA i februar 2016. 

- Landhockey vokser og iverksatt aktiviteter i både Stavanger og Trondheim. 

- Viktig å beholde et samlet forbund for våre idretter. 

- Regionsavisene til sammen er store og blir viktigere og viktigere. 

- Engasjement i Idrettsråd og ISU-er (Oslo) viktig for anleggssaken. 

- Viktig å bidra i de internasjonale forbund NBF er tilknyttet. 

 

5. Behandle regnskapene i revidert stand. 

Driftsregnskapene for perioden 01.05.14-30.04.15 og 01.05.15-30.04.16 ble anbefalt 

godkjent av revisjonsfirmaene Eggum Revisjon AS (tidl. Økonomikonsult) for 

perioden 01.05.14-30.04.15 ved registrert revisor Inger Anita Eggum, samt 

Revisjonssenteret for perioden 01.05.15-30.04.16 ved registrert revisor Bjørn Fjeld. 

Kontrollkomiteen ved Kjell Hovland Olsen anbefalte driftsregnskapene for 

ovennevnte to perioder godkjent. Balanseoppstillingene ble gjennomgått, hvor 

generalsekretær Tomas Jonsson på spørsmål redegjorde for tallene. 

 

Vedtak: Et enstemmig Forbundsting godkjente deretter begge regnskapene med 

tilleggskommentarer om hvilke poster som skal sees i sammenheng og vedtok 

ansvarsfrihet for det sittende styret. 

  



6. Behandle innkomne forslag og saker. 

  
SAK 6A Lov og reglementssaker (For å bli vedtatt kreves det 2/3 av avgitte stemmer. Kvalifisert 

flertall). 

 

SAK 6A-1  
Ny revidert lov for Norges Bandyforbund etter Norges Idrettsforbunds endring av lovnorm.  

Idrettstinget 2015 vedtok flere endringer i NIFs lov og Idrettsstyret vedtok nye lovnormer for 

alle organisasjonsledd, der endringene i NIFs lov er innarbeidet. Organisasjonsleddene er 

bundet av endringene i NIFs lov og lovnormene. Lovnormen må derfor implementeres på 

førstkommende årsmøte/ting. For NBFs del er dette Forbundstinget høsten 2016. NIF bestemte at vi 

måtte implementere lovnormen i egen lov så snart som mulig. Forbundsstyret vedtok derfor ny lov for 

Norges Bandyforbund den 18. januar 2016. Loven er oppdatert i tråd med ny lovnorm, men skal nå 

formelt vedtatt av årsmøte/ting. Det opplyses for ordens skyld at det ikke er gjort andre materielle 

endringer i loven enn de NIF har gjort i forbindelse med ny lovnorm.  

Til informasjon til Forbundstinget så må tinget vedta den foreliggende loven, som man kan si har vært 

gjort midlertidig gjeldende etter vedtak fra overordnet organisasjonsledd.  

Forbundstinget har ikke anledning til å nekte å vedta foreliggende loven, i og med at det er endringer i 

selve lovnormen som er foretatt av NIF.  

Endringene er gjeldende uansett hva Forbundstinget måtte mene. 

 

FORSLAG:  

Loven vedtas slik den er fremlagt. 
 

VEDTAK: 
NY LOV BLE ENSTEMMIG VEDTATT 

 

 

Sak 6 A-2  
Forslag om at Forbundstinget for fremtiden gir Forbundsstyret fullmakt til å implementere fremtidige 

endringer i NIFs regelverk og lovnormer i NBFs lov og regelverk. Bakgrunnen er at NBF er bundet av 

de endringer NIF gjør i våre lovnormer, og at de blir gjeldende umiddelbart, uansett om vi tar de inn i 

våre lover eller ikke. Det er derfor praktisk og oversiktlig at Forbundsstyret gis fullmakt til å 

implementere fremtidige tvungne endringer, som uansett vil være bindende for NBF fra den dagen de 

foreligger. 
  

 

FORSLAG:  

Forbundsstyret gis de nødvendige fullmakter i tråd med forslaget. 
 

VEDTAK: 
FORBUNDSSTYRETS FULLMAKT BLE ENSTEMMIG VEDTATT 

 

Sak 6 A-3  
Endring av Sanksjons- og protestreglementet  

Som en følge av endringer i NIFs lov og lovnormene er samtlige særforbund pålagt av NIF å 

tydeliggjøre adgangen til å sanksjonere brudd på Barneidrettsbestemmelsene i sine regelverk. NBF 

foreslår derfor å ta inn en klar hjemmel om dette i § 2-2 bokstav O)  

I tillegg er det gjort en språklig opprydning i § 2-2 bokstav N) idet innebandyseksjonen har endret 

navn på sitt Elitelisensreglement til Klubblisensreglement.  

 

Det er endelig rettet opp feil bokstav i reglementets § 2-3 bokstav H). 

 

 



FORSLAG:  

Sanksjons- og protestreglementet vedtas slik det er fremlagt. 
 

VEDTAK: 
ENDRINGENE BLE ENSTEMMIG VEDTATT 

 

 

Sak 6 A-4  
Ankeutvalg: Forslag fra forbundsstyret  

Ankeutvalg velges på Forbundstinget og skal behandle anker på sanksjoner ilagt av Forbundsstyret 

eller krets-/regionstyrene i henhold til Norges Bandyforbunds Sanksjons- og protestreglement 

(tilknyttet idrettenes kamp- og konkurransereglementer).  

Følgende tekst tilføyes lovens § 21: Leder i utvalget skal være utdannet jurist.  

 

Forslaget har følgende begrunnelse:  

Ankeutvalget er en viktig instans som vil kunne ha en betydelig påvirkning i saker av potensielt høy viktighet. 

Ankeutvalget vil også i stor grad kunne sette føringer/presedens for tolkning av lovtekstene. Det anses som 

viktig at leder av ankeutvalget har kjennskap til og erfaring med tolkning av lovtekst, samt de juridiske 

termer. De fleste andre særforbund har et krav om at leder er jurist, og forbundsstyret mener det samme 

kravet bør settes hos oss. 

 

FORSLAG:  

Forbundstingets forslag vedtas slik det er fremlagt. 
 

VEDTAK: 

FORSLAGET BLE ENSTEMMIG VEDTATT 

 

 

SAK 6 B ANDRE INNKOMNE FORSLAG (For å bli vedtatt kreves det et flertall av avgitte 

stemmer. (Simpelt flertall) 

 

Sak 6 B-1  

 

Fra Bandyforbundet sine nettsider: http://bandyforbundet.no/?p=2800&mAct=2836&mID=69 

 

"For å delta i aktiviteter (serie- og cupkamper) er det et krav at spillere født 2004 eller tidligere, har 

løst lisens. En spiller uten lisens er ikke spilleberettiget og en klubb som benytter en spiller i 

obligatorisk kamp vil kunne bli fratatt poeng. 

 

En spiller uten lisens er heller ikke forsikret. Betalt lisens i riktig kategori betyr at spilleren er 

forsikret, i forbundets alle tre idretter, i trening og kamp, hele lisensperioden (1.september – 

31.august). 

 

Overskuddet fra lisensordningen er med på å finansiere Norges Bandyforbunds drift av serier og 

øvrige aktiviteter for alle aldersgrupper og nivåer. 

 

Lisensordningen er vedtatt av Forbundstinget og forutsetter at klubbene påser at samtlige spillere som 

deltar i obligatoriske kamper har løst lisens." 

 

For sesongen 2016/2017 er følgende lisensstruktur og satser gjeldende for Innebandy: 
 

INNEBANDY Grunnlisens Utvidet lisens 

Spillerlisens for spillere i høyeste nasjonale serie* 1370 1680 

Spillerlisens for spillere i høyeste krets/regionale serie 1130 1355 

http://bandyforbundet.no/?p=2800&mAct=2836&mID=69


Spillerlisens for øvrige seniorserier (f. 98 el. tidl.) 695 1020 

Spillerlisens for spillere født 1999, 2000, 2001, 2002 og 2003 440 720 

Spillerlisens for spillere født 2004 170 330 

Turneringslisens 300  

Dommerlisens (alle serier) 500  

Frivillig lisens støtteapparat (alle serier) 270  

* Eliteserien menn, Eliteserien kvinner, 1.div øst menn     
 

Lisensstrukturen har med andre ord to akser; en for alder og en for nivå. Utslaget av dette er at spillere 

som ønsker/får lov til å prøve seg på spill på senior/høyere nivå, må oppgradere lisensen sin ved å 

betale differansen mellom de respektive lisessatser. For eksempel, 1999 spillere og yngre som skal 

spille i senior må betale et mellomlegg på kr 255 dersom den skal spille i lavere divisjoner, kr 690 

dersom han/hun skal spille i høyeste krets/regionale serie og kr 1370 for høyeste nasjonale serie. 

Spillere født i 98 og 97 (G/J19 spillere) må betale tillegg på kr 435 og 675 for henholdsvis høyeste 

krets/regionale serie og høyeste nasjonale serie. Mellomlegget må betales før første kamp. 

 

Til sammenlikning har Sverige en modell der alle spillere over 16 år løser samme lisens, mens den er 

differensiert på alder fra 15 år og nedover (fra http://www.innebandy.se/Arkiverade-

nyheter/Nyhetsarkiv/April-2016/Alla-licenser-blir-individuella/): 
 

Sverige Lisens  

16 år (2000 og eldre) 340 

13 – 15 år (2001, 2002, 2003) 150 

10 – 12 år (2004, 2005, 2006) 100 

0 – 9 år (2007 og yngre) 50 
 

 

FORSLAG 1 

LISENSREGLER FOR SESONGEN 2016/2017 

Det skal være mulig å spille to kamper på høyere nivå før lisens oppgraderes. Dette gjelder bare for 

spillere født i 2001, 2000, 1999, 1998 og 1997 (ungdomsspillere som har lov til å spille senior). 

 

BEGRUNNELSE 

Det er viktig å inspirere og oppfordre våre ungdomsspillere til å ta nye utfordringer på 

innebandybanen. Dette gjøres blant annet ved å tilby ungdommene spill i senior-seriene. Slik 

lisensstrukturen og satsene er utformet per dags dato innebærer dette at spilleren får en ekstra-utgift. 

Dette tror vi er uheldig med tanke på å bevare ungdoms spillerne våre lengst mulig. Det er ikke alle 

familier som vil prioritere en slik ekstra-utgift, spesielt hvis muligheten først byr seg på slutten av 

sesongen der ny lisens bare blir gjeldende for noen få kamper. Problemstillingen er imidlertid aktuell 

gjennom hele sesongen, da mange spillere kan være usikre på hvordan de takler et høyere nivå. 
 

VEDTAK: 

FREIDIG BER OM AT FORSLAGET OVERSENDES STYRET FOR DEN KOMMENDE 

UTREDNINGEN. TINGET GA TILSLUTNING TIL DETTE. 
 

FORSLAG 2 

LISENS FOR 12-ÅRINGER 

Spillere født i 2004 skal slippe å løse lisens. 

 

BEGRUNNELSE 

"Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 

komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom 

Gjensidige barneidrettsforsikring. …. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. 

Forsikringspremien betales av NIF. " Fra https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/ 

http://www.innebandy.se/Arkiverade-nyheter/Nyhetsarkiv/April-2016/Alla-licenser-blir-individuella/
http://www.innebandy.se/Arkiverade-nyheter/Nyhetsarkiv/April-2016/Alla-licenser-blir-individuella/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/


Lisensordningen for 12 åringer er dermed kun for konkurranse deltakelse, siden de allerede er forsikret 

gjennom klubbmedlemskapet. 

 

I "Idrettspolitisk dokument 2015-2019" (https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettspolitisk-

dokument-2015-2019/) er idrettens barnerettigheter samt idrettens mål og verdigrunnlag beskrevet. På 

side 11 står det at: 

 

 "For å redusere økonomiske hindringer som står i veien for at alle barn og ungdommer skal ha råd til 

å delta i idrett, blir følgende viktig: 

 

 Særidrettene må systematisk forenkle og begrense kostnadsdrivende sider ved 

konkurransesystemer og idrettsutstyr for barn og unge." 

 

En lisens med begrunnelse i kun konkurransedeltakelse er muligens i strid med idrettspolitiske 

føringer. I tillegg er det tvilsomt om dette er klokt med tanke på rekruttering. Innebandy er i større 

grad enn andre lag-idretter en idrett som prøves ut for første gang av barn i "sen" alder. Det å få teste 

ut innebandy, inkludert kamper, til en "billig penge" blir i denne sammenheng viktig.  En lisensavgift 

virker i motsatt retning.  
 

VEDTAK:  

FREIDIG TRAKK FORSLAGET OG BA STYRET TA FORSLAGET MED SOM ET INNSPILL I 

ARBEIDET MED UTREDNING AV NY LISENSSTRUKTUR. 

 
 

FORSLAG 3 

UTREDNING AV LISENSSTRUKTUR  

Ny lisensstruktur skal utredes og publiseres i god tid, minimum 6 måneder, før Forbundstinget 2018. 

Utredningen skal inneholde en anbefaling. Spesielt skal lisensstrukturen innført i Sverige for sesongen 

2016/2017 evalueres. Denne lisensstrukturen tar bare hensyn til alder og ikke nivå. 

  

BAKGRUNN 

Samme som for Forslag 1.  Målet med en ny lisensstruktur må være at den ikke virker hemmende på 

økt aktivitet, samtidig som nivået på lisensinntektene ikke endres merkbart – i og med at 

lisensinntektene er en viktig inntektskilde for Forbundet.   

 

VEDTAK:  

FORSLAGET HAR FALT SOM FØLGE AV VEDTAK I SAK 6 B-2. 

  

   

  

Sak 6 B-2  

FULLMAKT TIL FORBUNDSSTYRET TIL Å NEDSETTE ET UTVALG FOR GJENNOMGANG AV LISENSORDNINGEN, SAMT 

INNFØRE NY LISENSORDNINGE FRA SESONGEN 2017 – 2018  
Norges Bandyforbund er årlig i forhandling med forsikringsselskaper knyttet til lisensordningen. Det er inngått et samarbeid med Idrettens Helsesenter 

fra sesongen 2015-2016.  

Målet med dette har vært er å bedre lisensordningens dekninger, få tilgang på nye tjenester samt å redusere forsikringspremien.  

Dette samarbeidet gir oss nye muligheter og legger til rette for at lisensordningen kan videreutvikles. I denne forbindelse vil videre samarbeid og tilgang 

på Idrettens Helsesenters tjenester være viktig.  

 

Forslag til vedtak:  
Forbundsstyret gis fullmakt til å nedsette et utvalg som skal evaluere dagens lisensordning og foreslå eventuelle endringer. Hvis forbundsstyret, på 

grunnlag av utvalgets anbefaling, kommer til at det er hensiktsmessig å endre lisensordningen, vil et forslag til ny lisensordning sendes klubbene på 

høring innen utgangen av sesongen 16/17 (kommende sesong). Avhengig av tilbakemeldingene fra klubbene, kan en ny lisensordning gjøres gjeldende 

for sesongen 17/18. 

 

  

 

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettspolitisk-dokument-2015-2019/
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettspolitisk-dokument-2015-2019/


VEDTAK:  

VEDTATT MED 33 STEMMER FOR, OG 1 MOT. 

 

 
SAK 7 FORSLAG TIL AVGIFTER 2017-2018 og 2018-2019 

 

NBF har inngått samarbeidsavtale med Idrettens Helsesenter (IHS). I gjennom samarbeidet med IHS 

vil en rask og riktig behandling av våre utøvere kunne ivaretas på en betydelig bedre måte.  

IHS tjeneste og virksomhet er nærmer beskrevet på neste side.  

For å dekke kostnaden knyttet til IHS tjenester foreslås at satsen pr lisens øker med kr 35 for sesongen 

2017/2018 og kr 25 for sesongen 2018/2019.  

Ut over økningen til dekning av kostnadene knyttet til IHS tjenester øker lisenssatsene med 3% pr år 

(2017/2018 og 2018/2019), for inndekning av den normale prisstigningen på forsikringer og 

lisensadministrasjon. 

 

Sesongen 2017/2018    Sesongen 2018/2019  

Spillerlisens – Bandy    Gr.lisens Utv. Lisens    Gr.lisens Utv. lisens  
Høyeste nasjonale serie            1.445 1.765           1.520 1.840  

Øvrige seniorser. (f. 00 el tidl.)                750 1.080              800 1.140 

 

Aldersbestemte klasser  
Født i 2000, 2001, 2002, 2003, 2004      490 780   (f. 01 -05)  530 830  

Født i 2005         210 375         (f.2006)         240 410 

 

Spillerlisens - Innebandy  
Høyeste nasjonale serie    1.445 1.765            1.520 1.840  

Høyeste krets/regionale serie    1.200 1.430            1.260 1.500  

Øvrige seniorser. (f. i 1999 eller tidl.)      750 1.080   (f.00 el tidl.)   800 1.140 

 

Aldersbestemt klasser  

Født i 2000, 2001, 2002, 2003, 2004      490 780   (f. 01 -05)       530 830  

Født i 2005         210 375   (f.2006)          240 410 

 

Turneringslisens        345                380 

 

Spillerlisens - Hockey  
Senior (f 1999 eller tidligere)    750 1.080   (f. 00 el tidl)  800 1.140  

Junior (00-05)      260 490   (f.01 – 06)     295 530 

 

Lisens for støtteapparat samtlige idr.  315               350  

Lisens for dommere samtlige idr.   550               590  

 

Årsavgift  
Årsavgiften som betales av alle klubber som har med lag i organisert foreslås uendret kr 750,-. 

 

Vedtak:  
FORSLAGENE TIL LISENSSATSER BLE ENSTEMMIG VEDTATT. 

SATSENE FOR 18/19 KAN ENDRES I TRÅD MED DEN FULLMAKT SOM BLE GITT I 

SAK 6 –B 2. 

 

Årsavgift 

Årsavgiften som betales av alle klubber som har med lag i organisert (obligatorisk) aktivitet 

har vært uendret i siden 2004. Forbundsstyret foreslår at denne avgiften økes til kr 750,-. 



 

Vedtak: FORSLAG TIL ÅRSAVGIFT BLE ENSTEMMIG VEDTATT. 

 

 

 

Idrettens Helsesenters virksomhet og tjenester  

Idrettens Helsesenter (IHS) skal sørge for et best mulig behandlingstilbud for idrettsutøvere  

IHS er et heleid datterselskap av Norges Fotballforbund.  

med idrettsutøveren i sentrum  

m skal sikre utøvere hjelp uavhengig av 

kompetanse og kapasitet hos andre  

selskapet etablert Idrettens Skadetelefon  

 

Idrettens Skadetelefon gir råd om forebygging og behandling til alle med lisens, samt bestiller 

utredning og behandling  

Idrettens Skadetelefon er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på 

idrettsmedisin.  

t  

skader, basert på beste praksis innen idrettsmedisin  

 

euter - andrelinje er legespesialister  

– 2100  

behandlernettverk  

 

står per april 2016 utøvere i 17 særforbund + alle barn under 13 år  

 

Et behandlernettverk er etablert for å sikre kvaliteten på behandlingen  

Utredningen og behandlingen bestilles i et faglig kvalitetssikret behandlernettverk.  

tter til seg og kvalitetssikrer de enkelte behandlerne som 

deltar i nettverket, ikke klinikkene som sådan  

– fordelt på alle fylker – inngår i 

nettverket  

tssikringsprogram  

 

 

 

SAK 8 BEHANDLE LANGTIDSPL. /STRATEGIPL.OG BUDSJETT/LANGTIDSBUDSJ. 
 
Sak 8A Langtidsbudsjetter for perioden til 2017 – 2019  
I henhold til tidligere vedtak presenteres NBFs overordnede budsjetter i henhold til NIFs standard 

prosjektplan og på et høyt aggregeringsnivå.  

 

 

Vedtak 

BEGGE BUDSJETTPERIODER BLE ENSTEMMIG VEDTATT 

 
     



Sak 8A handlingsplan for tingperioden 2016 – 2018  

 

Strategiplan,  
Se vedlagt dokument  

 

 

Handlingsplan  2016-2018 
  
Handlingsplanen bygger på strategiplanens prioriteringer. Fortsatt er medlems- og 
aktivitetsvekst, «flest mulig, lengst mulig», i lokalmiljøene øverste prioritet for 
forbundet i den kommende tingperioden.  
 

 Norges Bandyforbund forholder seg til vedtak gjort av Norges Idrettsforbund og 

idrettens høyeste myndighet, Idrettstinget. Norsk idrett ønsker større og kraftigere 

særforbund for at mest mulig av offentlige midler brukes til aktivitet og ikke til 

administrasjon.  

 Forbundsstyret skal arbeide for å sikre all aktivitet i forbundet best mulig økonomi 

og andre ressurser. Det er viktig å ha forutsigbar økonomi slik at både aktiviteten 

og de ansatte kjenner trygghet for utvikling og stabilitet. Dette skal skje i nært 

samarbeid med seksjonene og de ansatte.  

 Forbundet skal videreutvikle profileringsarbeidet som alt er initiert. Det er viktig at 

alle forbundets idretter fremstår som unike og tydelige under en felles paraply som 

ikke overskygger selve aktiviteten. Dette arbeidet har høyeste prioritet og vil være 

synlig allerede denne sesongen. Et eksempel vil være at kongepokaler for 

2016/2017 sesongen skal ha tydelig preg av hvilken særidrett pokalen gjelder for.  

  Forbundsstyret støtter seksjonsstyrene i å etablere realistiske mål for sin 

toppidrettsvirksomhet. Et toppidrettsutvalg etableres for å meisle ut realistiske mål 

for alle idrettene. Utvalget skal også finne samarbeidsformer mellom forbundets 

idretter og idretter i andre forbund for videreutvikling av alle representasjonslag.  

 Forbundsstyret skal umiddelbart sette i gang et grundig arbeid med gjennomgang 

av økonomien. Med dagens finansieringsordning gjennom Norges Idrettsforbund, 

NIF og tippemidler, må det vurderes hva som er best for de samarbeidende 

idrettene i vårt forbund. Hva gir mest til aktivitet; fortsatt samarbeid eller 

oppdeling i tre egne forbund? Resultatet av en slik nøye gjennomgang skal også 

benyttes over NIF for å påpeke eventuelle skjevheter en slik gjennomgang 

identifiserer.  

 Forbundet har over tid hatt god vekst både i medlemmer og aktivitet. Det er viktig 

å sikre god kvalitet i rekrutterings- og aktivitetsarbeidet lokalt. Forbundsstyret har 

startet arbeidet med å styrke krets-/regionsleddet både politisk og administrativt. 

Dette arbeidet vil ha høy prioritet i den nye tingperioden.  

 Forbundets nye nettsider er kommet på plass. Forbundsstyret har satt i gang 

arbeidet med en kommunikasjonsstrategi for å sikre bedre kommunikasjon mellom 

alle ledd i organisasjonen og utad med bruk av de nye nettsidene, sosiale medier og 

tradisjonelle medier.  

 Norges Bandyforbund påtar seg samfunnsforpliktelsen ved i tingperioden å arbeide 

med prosjekter "Idrett for alle".  



 Forbundet skal i perioden 2016-2018 fortsatt prioritere arbeidet for bygging av 

anlegg for alle våre idretter i hele landet. 

 Forbundet skal i perioden 2016-2018 arbeide for å styrke våre interesser i 

respektive internasjonale særforbund, samt bidra i arbeidet for å nå de 

internasjonale særforbunds målsetninger. 

Vedtak 
HANDLINGSPLANEN OG STRATEGIPLAN BLE ENSTEMMIG GODKJENT 

 

 

 

SAK 9 ENGASJERE REVISOR OG TILDELE PROKURA  

 
SAK 9A Utnevne revisor:  
Økonomikonsult Revisjon AS, Lillestrøm som ble valgt på forrige Forbundsting har overdratt 

driften til Revisjonssenteret as har revidert siste års regnskap.  

Dette har på flere måter vært krevende og beslaglagt mye personalressurser i administrasjonen.  

Forbundsstyret ønsker å sondere revisjonsmarkedet før nytt selskap engasjeres/velges.  

Forbundsstyret ber derfor om forbundstingets fullmakt til å engasjere revisjonsselskap for 

tingperioden.  

 

Vedtak 
FULLMAKT GITT STYRET AV FORBUNDSTINGET. 

 

SAK 9B signatur og prokura:  
Norges Bandyforbund tegnes (signaturrett) av minst to personer. President, visepresident og 

generalsekretæren kan i hvilken som helst kombinasjon tegne forbundet. Dette gjelder for saker 

som anses å forplikte NBF i større omfang.  

Generalsekretæren og presidenten har prokura hver for seg.  

Det er tegnet underslagsforsikring på kr 1.000.000,-. 

 

Vedtak 
FULLMAKT GITT STYRET AV FORBUNDSTINGET. 

 
 
     

     

     

     

  



 

 

10. Valg for perioden 2016-2018: 

 

Vedtak: Følgende forbundsstyre og komiteer ble enstemmig valgt for kommende to år: 
 
 
Forbundsstyret 
President: Erik Hansen (Skeid) Gjenvalg 

Visepresident: Jon Erik Eriksen (Fredrikstad IBK) Gjenvalg 

Medlem: Paal Saastad (Tunet IBK) NY 

Medlem: Maria B. Tanemsmo (Klæbu IBK) Gjenvalg 

 
Styremedlem Bandy: Stein Pedersen (Ullern IF) Gjenvalg 
Styremedlem Hockey: Jaswinder Pal Singh Garcha (Kringsjå SK) Gjenvalg 
Styremedlem Innebandy: Gitte Bjerkelund (Tunet IBK) NY 
1. Varamedlem: Marielle Haarvik (Djerv SK) NY 
2. Varamedlem: Mohammad Ashraf (Oslo Sportsklubb) NY 

 
Kontrollkomiteen 
Leder: Ivar Nordberg (Holmlia SK) NY 

Medlem: Svein Erik Hammerstad (Ullevål IL) NY 

Medlem: Heidi Tofterå Slettemoen (Bergen Turnforening) Gjenvalg 

Varamedlem: Monica Bakke (Holmlia SK) NY 

Varamedlem: Morten Isnes (Sveiva Innebandy) Gjenvalg 

 
Ankeutvalget 
Leder: Håkon Skjerve-Nielssen (* er jurist) (Snarøya SK) NY 

Medlem: Stein Giske (Ullern IF) Gjenvalg 

Medlem: Hilde Langfjell (Holmlia SK) Gjenvalg 

Medlem: Morten Lindem (Tunet IBK) NY 

Varamedlem: Henrik D. Østeby (Østensjø/Dverg IBK) Gjenvalg 

Varamedlem: Rumeet Brar (Kringsjå Sportsklubb) NY 

 
Valgkomiteen 

Leder:      

Medlem: Carl-Otto Evensen  Østensjø/Dverg IBK   Innebandy 

Medlem:   

Vara:   

 

Forbundsstyret ble av tinget gitt fullmakt, sammen med seksjonene, til å finne et medlem fra hockey 

og bandy, samt et varamedlem. 

 

 

  





Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet. 

 

Vedtak: Forbundstinget gir fullmakt til Forbundsstyret å oppnevne representanter til ting og 

møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet. 

 

Vedtatt 

 

Avslutning: 

Dirigent Jan Hagen takket for seg og overlot ordet til president Erik Hansen som på vegne 

av Forbundsstyret takket nylig avgåtte styremedlemmer Monica Bakke, Tove Johannessen og 

Jan Hagen for innsatsen i forbundet gjennom mange år. 

 

 

Den gjenvalgte presidenten hevet Forbundstinget kl 15.35 

 

 

Oslo, 10. september 2016 

 

 

---------------------------------------    ------------------------------------------ 

Kim-Alexander H. Jørstad     Tor Audun Sørensen 

Sekretær       Sekretær 

 

 

--------------------------------------    ------------------------------------------ 

Morten Lindem      Julie Nålby 

Desisor       Desisor 



Representanter på Forbundstinget 10. september 2016 
 
  
     

Nr Etternavn Fornavn Seksjon  
1 Johansen Silje Elise Innebandy  
2 Rogne Ole Petter Innebandy  
3 Saastad Paal Innebandy  
4 Evensen Carl-Otto Innebandy  
5 Solem Sigurd Innebandy  
6 Lindem Morten Innebandy  
7 Ringstad Cathrine Innebandy  
8 Ørsnes Ole Magnus Innebandy  
9 Tanemsmo Egil Innebandy  

10 Johansen Stian Innebandy  
11 Larsen Lars Gunnar Innebandy  
         

1 Nålby Julie Bandy  
2 Møllhausen Christen Bandy  
3 Langmo Erik Bandy  
4 Hveding Langmo Mathilde Bandy  
5 Sørensen Knut Bandy  
6 Møller Christen Bandy  
7 Giske Stein Bandy  

         
1 Singh Rathore Divyabhanu Hockey  
2 Kaur Rumeet Hockey  
3 Kaur Sanrose Hockey  
4 Singh Mukesh Hockey  
5 Shehzad Khuram Hockey  
6 Shehzad Maryam Hockey  
7 Singh Sukhwinder Hockey  
8 Saleem Shehzad Hockey  

         
      Krets/Region  

1 Arntzen Odd Henning Oslo/Akershus  
2 Haarvik Marielle Hordaland  
3 Lyngstøl Martin SørVest  
4 Withbro Nils-Martin Midt-Norge  

         
      Styret  

1 Hansen Erik President  
2 Eriksen Jon Erik Visepresident  
3 Hagen Jan Medlem  
4 Pedersen Stein Medlem  



5 Tanemsmo Maria Medlem  
6 Singh Garcha Jaswinder Medlem  
7 Bakke Monica Medlem  

 

 

 
 

ANDRE MØTEDELTAKERE LØRDAG 10. SEPTEMBER 2016

Nr Etternavn Fornavn Stilling/Verv

Olsen Gunnar NBF

Jonsson Tomas NBF

Jørstad Kim-Alexander NBF

Nordseth Frank NBF

Larsen Terje NBF

Andreassen Børge NBF

Denstedt Martin NBF

Kolbeinsvik Marianne NBF

Sørensen Tor Audun NBF

Sjaatil Jostein NBF

Lillevåje Stian NBF

Talberg Marianne Observatør

Bjørnstad Torger Observatør


