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 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.
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 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.
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