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AGENDA:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle beretning for seksjonen for siste årsmøteperiode.
5. Behandle seksjonens regnskap som oversendes Forbundstinget/ Forbundsstyret
til godkjenning.
6. Behandle forslag og saker.
7. Foreslå avgifter til sesongene (avgiftene fastsettes og godkjennes av
Forbundstinget/Forbundsstyret).
8. Behandle langtidsplan
9. Foreslå budsjett for kommende sesonger (Forbundstinget/Forbundsstyret vedtar budsjettet
for kommende periode).

10. Foreta følgende valg:
1: Leder
velges for 1 år
2: Nestleder
velges for 1 år
3: 1. styremedlem
velges for 1 år
2. styremedlem
velges for 1 år
3. styremedlem
velges for 1 år
4. styremedlem
velges for 1 år
5. styremedlem
velges for 1 år
4: 1. varamedlem
velges for 1 år
2. varamedlem
velges for 1 år
3. varamedlem
velges for 1 år
5: Foreslå representant til Forbundsstyret. Denne velges formelt på Forbundstinget.
6: Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
7: Representanter til Forbundstinget
8: Medlemmer til eventuelle fond.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til Seksjonsstyret velges
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres
rekkefølgen i forhold til stemmetall.
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4. ÅRSBERETNINGER
Forbundstinget i 2018 vedtok at forbundets seksjonsårsmøter skal avholdes hvert annet år, og ikke
hvert år som tidligere.
Årsberetning for sesongene 18/19 og 19/20 skulle ha vært behandlet på det koronaavlyste
Seksjonsårsmøtet i 2020.
Seksjonsårsmøtet må dermed behandlet tre sesongers årsberetninger for perioden 2018 til 2021.

4.1 ÅRSBERETNING INNEBANDY FOR 2018/2019
Se vedlegg.

4.2 ÅRSBERETNING INNEBANDY FOR 2019/2020
Se vedlegg.

4.3 ÅRSBERETNING INNEBANDY FOR 2020/2021
Se vedlegg.

5. REGNSKAP
Forbundstinget i 2018 vedtok at forbundets seksjonsårsmøter skal avholdes hvert annet år, og ikke
hvert år som tidligere.
Regnskap for sesongene 18/19 og 19/20 skulle ha vært behandlet på det koronaavlyste
Seksjonsårsmøtet i 2020.
Seksjonsårsmøtet må dermed behandlet tre sesongers regnskap for perioden 2018 til 2021.
Generelt:
Norges Bandyforbund med sine tre idretter (seksjoner/avdelinger) er et juridisk subjekt. Norges
Bandyforbund er et fullverdig medlem av Norges Idrettsforbund og her igjennom dette status som et
organisasjonsledd i idrettsorganisasjonen. Det er på grunnlag av status som et organisasjonsledd at
Norges Bandyforbund har både demokratiske rettigheter og plikter i idrettsorganisasjonen. Det er
organisasjonsleddene og medlemmene som igjennom sitt medlemskap i et organisasjonsledd har sine
rettigheter og plikter.
Seksjonene i Norges Bandyforbund er ikke organisasjonsledd i idretten eller selvstendige juridiske
subjekter. Seksjonene er organisatorisk et utvalg/avdeling underlagt Norges Bandyforbunds styre, men
er gitt noen fullmakter for å forvalte de respektive idretters organiserte aktivitet.
Seksjonene har derfor ikke et eget regnskap eller besitter aktiva (for eksempel bankkonto). Da
seksjonene ikke er et juridisk subjekt har de ikke grunnlag for å ha personalansvar/ansatt. Samtlige
ansatte som ivaretar oppgaver for seksjonene er ansatt i Norges Bandyforbund, som har det formelle
arbeidsgiveransvaret.
Seksjonen kan ikke forplikte organisasjonen igjennom avtaler. Alle avtaler som forplikter
organisasjonen, må signeres av Forbundsstyret (de som av Forbundstinget er tildelt signaturrett for
organisasjonen).
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Det utarbeides derfor kun et fullverdig regnskap for Norges Bandyforbund hvert år. Dette er det
regnskapet som organisasjonen er lovpålagt å utarbeide for innrapportering til NIF og Brønnøysund
med styrets økonomiske beretning, revisors og kontrollkomiteens beretning. De offisielle/fullstendige
regnskapene som viser den samlede økonomiske stillingen pr 31. desember hvert år for Norges
Bandyforbund behandles for to år av gangen på Forbundstinget.
Til og med regnskapsåret 2018/2019 fulgte Norges Bandyforbunds regnskaper et avvikende
regnskapsår. Det avvikende regnskapsåret var tilpasset sesongene til forbundets idretter og løp fra 1.
mai til 30. april. Idrettsstinget 2018 vedtok endring i Idrettsforbundets lov slik at samtlige
organisasjonsledd skal føre regnskaper som følger kalenderåret. Fra 1. januar 2020 løper Norges
Bandyforbunds regnskapsår fra 1. januar til 31. desember hvert år.
Et regnskap, som følger sesongen, gir en betydelig bedre oversikt/informasjon om driften av den
organiserte aktiviteten. For å ivareta dette vil seksjonens regnskaper og budsjetter fortsatt være basert
på det avvikende regnskapsåret (1. mai til 30. april).
Som beskrevet ovenfor kan ikke seksjonene ha egen balanse. Samtlige bankkonti og eiendeler eies av
Norges Bandyforbund (felleskapet). Seksjonene er ikke organisasjonsledd i henhold til idrettens lov.
Seksjonene kan derfor ikke disponere/opprette egne bankkonti eller besitte eiendeler.
På grunnlag av seksjonenes aktivitetsplaner tildeler Forbundsstyret seksjonene hvert år et
arbeidsbudsjett (aktivitetsbudsjett), som seksjonene har til disposisjon til drift av sine aktiviteter. Det
føres derfor ikke egne regnskaper for seksjonene, men en oversikt som viser avdelingens/seksjonens
forbruk i forhold til den rammen/budsjettet som er tildelt av Forbundsstyret. Det er dette
aktivitetsbudsjettet/regnskapet som behandles av seksjonsårsmøtene hvert år. Seksjonsårsmøtene
fastsetter seksjonens aktivitetsbudsjett innenfor rammen som er vedtatt av Forbundsstyret.
Regnskapene og budsjettene presenteres i henhold til standard prosjekt/aktivitetsregnskapsoppstilling.
Prosjektoppstillingen inndeles i klasser i henhold til idrettens standard prosjektplansoppstilling.
Budsjettet følger den samme oppstillingen og aggregeringsnivået som oppstillingen av regnskapsrapportene.
Seksjonsstyret anser at de fremlagte aktivitetsregnskaper og budsjetter er på et detaljnivå som er
hensiktsmessig for årsmøtets behandling. Det gjøres oppmerksom på at inntekter føres som – (minus)
tall i regnskapene/budsjettene. Et resultat med et – (minus) tegn foran er et positivt resultat
(overskudd).
For å bevare en oversikt over den enkelte seksjons økonomiske stilling i forhold til de øvrige
seksjonene og NBF, føres seksjonenes regnskapsresultat for hver sesong mot egen balansekonto i
Norges Bandyforbunds balanse. Denne kontoen er Norges Bandyforbunds eiendom og inngår i
forbundets samlede egenkapital.
Seksjoner som har «tilgodehavende» i forhold til felleskapet kan disponere disse midlene med
Forbundsstyrets samtykke.
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5.1 REGNSKAP FOR 2018/2019
Prosjektregnskap Innebandyseksjonen

R-18/19

B-18/19

Diff 18/19

Sum bredde/rekruttering innebandy
Sum informasjon & forsikring
1. Sum styrke idrettens rolle i samfunnet
40000 ELITE HERRER
40050 ELITE KVINNER
40100 1. DIV. HERRER
Sum NM arrangement
40500 DOMMEROBSERVASJON
40510 OBSERVASJON ARRANGEMENT
40850 DOMMERFORFALL OG DOMMERUTSTYR
40990 DIV. SERIER
40995 SEKRETARIATSKURS ELITE
2. Sum idrettslagenes aktivitetstilbud
A-menn
U19 menn
A kvinner
U19 kvinner
3. Sum toppidrett
Sum trenerutdanning
Sum dommerutdanning
4. Sum kompetanseutvikling
86000 KRETS
86100 TILSKUDD KLUBB
87000 KONTINGENTER INT FORB.

657 274
53 749
711 023
-378 000
-200 000
-207 000
151 821
40 733
4 564
44 727
354 230
6 510
-182 415
798 309
502 717
457 514
373 537
2 132 077
143 445
358 461
358 461
200 000
260 500
77 832

753 000
44 400
797 400
-378 000
-175 000
-184 000
100 000

95 726
-9 349
86 377
0
25 000
23 000
-51 821
-40 733
-4 564
5 273
-169 230
-6 510
-219 585
81 691
-79 717
60 486
75 463
137 923
21 555
-23 461
-1 906
0
59 500
-2 832

5.
Sum NBF
92000
92001
92010
92011
92012
92013
92014
92014
92032
92040
92090
92095
6.
7.
98000
98001
98002
98010
98020
98035
98060
10.
11.

Andre Innsatsområder

538 332
68 911
59 279
11 611
18 536

SEKSJONSTYREMØTER
REPRESENTASJONER
DOMMERKOMITE - MØTER
ORGANISASJONSKOMITE
BREDDEKOMITE
INKLUDERINGSKOMITE
ELITEKOMITE
MEDIA OG KOMMUNIKASJONSKOMITE
INNEBANDYSEMINAR
INT. REPRESENTASJON
ÅRSMØTE INNEBANDY
ÅRSMØTE REISEKASSE
Sum styre og komiteer

2 500
48 087
56 240
91 446
1 491
358 100

Sum administrasjon
ÅRSAVGIFT
MEDIEAVGIFT
ÅRSMØTEAVGIFT
LISENS
OVERGANGER
BØTER O.L.
RAMMETILSKUDD
Sum andre inntekter
Sum Finans

Prosjektresultat
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50 000
185 000
-402 000
880 000
423 000
518 000
449 000
2 270 000
165 000
335 000
500 000
200 000
320 000
75 000
595 000
86 940
50 000
25 000
10 000
10 000
10 000
10 000
30 000
40 000
80 000
351 940

56 668
18 029
-9 279
-11 611
6 464
10 000
10 000
10 000
7 500
30 000
-48 087
-16 240
-11 446
-1 491
-6 160

5 976 840
-111 750
-119 200
-74 500
-5 270 095
-419 040
-2 250
-3 805 365
-9 802 200
-260 500

5 972 895
-116 000
-132 000
-80 000
-5 121 600
-475 000
-3 805 365
-9 729 965
-400 000

-3 945
-4 250
-12 800
-5 500
148 495
-55 960
2 250
0
72 235
-139 500

-170 282

-44 730

-17 893

Kommentarer til de enkelte prosjektene/prosjektklassene for regnskapet 2018/19:
Styrke idrettens rolle i samfunnet
Kostnadene i denne klassen består av andel felleskostnader. Disse er en generell kostnad til
informasjon og ansvarsforsikring, som omfatter hele organisasjonen. Utgiften til dette er henholdsvis
kr. 32.549,- og kr. 21.200,-.
Størstedelen av kostnadene i denne klassen er Innebandyseksjonens andel av NBFs
utviklingsvirksomhet. Det er denne virksomheten som ivaretar arbeidet som skaper medlemsøkningen,
aktivitetsveksten og den geografiske utbredelsen av innebandyidretten i Norge. Denne virksomheten
utgjør mye av grunnlaget for lisensinntektene til seksjonen. Alt tyder på at ytterligere innsats på dette
området er forutsetningen for inntekter til å dekke Innebandyseksjonens forbundsserie- og
landslagsvirksomhet.
Idrettslagenes aktivitetstilbud
Kostnadene for gjennomføring av NM-finale ble vesentlig høyere enn budsjettert. Dette skyldes
primært at arrangementet ble avholdt utenfor Oslo-området, som førte til høyere arrangementskostnader enn beregnet. Regnskapet for NM senior og aldersbestemte klasser består av et stort antall
inntekts- og utgiftsposter. De samlede inntektene i perioden er kr. 600.297 og utgiftene kr. 752.118,-.
Nettoresultatet fremgår av regnskapet.
Div. utgifter serier, prosjekt 40990, består av kostnader til medaljer og pokaler, reisekostnader direkte
knyttet til serieavviklingen, samt andel av driftskostnadene til TA (Turneringsadmin, som er NBFs
nyutviklede applikasjon til administrering av serievirksomheten.) TA er et felles prosjekt som eies av
NIF, Ishockeyforbund, Håndballforbundet og Bedriftsidrettsforbundet. Utviklingskostnadene av
applikasjonen har blitt betydelig mer kostbare enn forutsatt, og beløper seg nå til nærmere 50
millioner. NBF besluttet å ikke påta seg de usikre forpliktelsene det ville medføre å bli med på
«eiersiden» sammen med NIF og de øvrige særforbundene. NBF betaler derfor leie/lisens for å benytte
applikasjonen. Denne kostnaden er for regnskapsperioden kr. 240.000,-, som går til dekning av drift,
support og mindre justeringer (inklusive retting av feil). I tillegg har NBF kostet alle tilpasninger av
applikasjonen til NBFs idretter. Denne kostnaden og kostnader for utvikling av NBFs WEB, som til nå
er ca. kr. 1,5 millioner, er betalt av NBFs finansinntekter og ikke belastet klubbene eller seksjonens
avdelingsregnskaper. Målsetningen er at applikasjonen benyttes for administrering av all serieaktivitet
i NBFs organisasjon. Andel av drifts- og supportkostnadene vil da også betales av regionene. Dette vil
bidra til at Innebandyseksjonen avdelingsregnskap, i årene som kommer, vil belastes noe mindre
drifts- og supportkostnader for TA. Da en større bruk av applikasjonen vil føre til noe større kostnader
til drift og support, er det usikkerhet knyttet til størrelsen på denne reduksjonen.
Landslag
I forhold til usikkerheten vedrørende kostnadene til både reise og opphold, er avvikene for kostnadene
for enkelte av landslagene innenfor det som må forventes. Samlet er utgiftene noe mindre enn
budsjettert.
Kompetanseutvikling
Innebandyseksjonens bidrag til trenerutdanning er i tråd med budsjettet.
Kostnadene som er ført på dommerutdanning omfatter både utvikling og dommerkomiteens
oppfølgning av forbundsseriedommerne. Disse kostnadene må anses å utgjøre en andel av
Innebandyseksjonens kostnader til driften av forbundsseriene.
Andre innsatsområder
Utgiften på prosjekt 86000 er utviklingstilskudd til et antall klubber fra seksjonens kretsfond.
Tildelingen til klubben føres på prosjekt 86100. Kr. 200.000,- av disse tildelingene er fra tilskudd NBF
har mottatt fra Sparebankstiftelsen DNB til etablering av utendørs innebandybaner. Tilsvarende beløp
inntektsføres i klassen finans. Dette har derfor ingen netto innvirkning på seksjonens driftsresultat.
Kostnaden på prosjekt 87000 er den årlige medlemsavgiften/kontingenten til IFF.
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Styrer og komiteer
Seksjonen bærer en andel av Forbundsstyrets kostnader. For Innebandyseksjonen utgjør dette kr.
68.911,-, som er noe lavere enn budsjettert. De øvrige kostnadene i denne klassen er Seksjonsstyrets
virksomhet inklusive internasjonal representasjon og årsmøtekostnadene.
Andre inntekter
Årsavgift og medieavgift betales av klubber som har lag i serier administrert av NBF eller regionene.
Disse avgiftene er kr. 750,- og kr. 800,-.
Årsmøteavgiften betales av klubber som var representert på siste årsmøte og faktureres hvert år, og er
kr. 500,-.
Årsavgiften behandles på Forbundstinget, men de øvrige to avgiftene fastsettes av årsmøtet i
innebandy.
Lisens
Økningen i antall lisensierte utøvere har bidratt til høyere inntekt på denne posten, samt at seksjonens
proveny fra lisensordningen er noe høyere enn beregnet. Flere løste utvidede lisenser enn beregnet har
bidratt til dette. Det er nettoinntekter fra ordningen som er ført på prosjekt 98010. Bruttoinntekten er
kr. 7.198.655,-. Til fratrekk kommer premie til ulykkesforsikringen, som er tilknyttet lisensen og som
utgjør kr. 1.450.070,- og avgift til Idrettens skadesenter som utgjør kr. 478.490,-.
Overganger
Antall overganger er noe færre enn forutsatt ved budsjettering.
Rammetilskudd
NBFs idretter tildeles andel av de offentlige tilskuddene (tippemidlene/rammetilskuddet) på
tilsvarende måte som om de var selvstendige særforbund. På grunn av opptak av flere særforbund,
samt at NIF har fått Kulturdepartementets aksept for å bruke andel av rammetilskuddet (tilskudd til
særforbundene, post 2) til idrettens utvikling av digitale applikasjoner, er det sannsynlig at denne
inntektsposten ikke øker i årene som kommer. Det er mer sannsynlig at det blir en reduksjon.
Disponering av seksjonens overskudd kr 170.282,Overskuddet er henført seksjonens kretsfond. I henhold til tidligere årsmøtevedtak skulle denne
overføringen til Innebandyseksjonen kretsfond vært betydelig større (10 % av nettooverskuddet fra
lisensordningen, eller kr. 527.000,-).
Resultat og seksjonens «egenkapital».
Driftsresultatet, som ikke disponeres til egne fond eller avsetninger, henføres seksjonenes
«egenkapital», som kommer frem av seksjonens balansekonto i Norges Bandyforbunds regnskaper.
Denne balansekontoen vil derfor hvert år justeres i henhold til resultatet på seksjonens
aktivitetsregnskap. Seksjonenes balansekonti er formelt Norges Bandyforbunds eiendom og inngår
som en del av NBFs samlede egenkapital. For inneværende år er seksjonens «overskudd» kr 170.282,henført seksjonens kretsfond. Kretsfondet skal benyttes til tilskudd til organisasjonsledd til tiltak som
er rettet mot organisasjonens overordnede målsetning som er «Flest mulig lengst mulig». Ved
regnskapsavslutningen er kretsfondet på kr. 746.890,53 Seksjonens «egenkapital», som ved inngangen
av regnskapsperioden var kr 350.375,89 er derfor uendret kr 350.375,89.
Seksjonen kan med Forbundsstyrets samtykke disponere sin «egenkapital».
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5.2 REGNSKAP FOR 2019/2020
Prosjektregnskap Innebandyseksjonen

R-19/20

B-19/20

Diff 19/20

Sum bredde/rekruttering innebandy
Sum informasjon og forsikring
1. Sum styrke idrettens rolle i samfunnet
40000 ELITE HERRER
40050 ELITE KVINNER
40100 1. DIV. HERRER
40160 DOMMEROPPGJØR 2018 / 2019 FORB.SERIENE
40410 E – CUP
Sum NM
40500 DOMMEROBSERVASJON
40510 OBSERVASJON ARRANGEMENT
40850 DOMMERFORFALL OG DOMMERUTSTYR
40990 DIV. SERIER
40996 SERIEAVGIFT EL-INNEBANDY
2. Sum idrettslagenes aktivitetstilbud
A menn
U19 menn
A kvinner
U19 kvinner
3. Sum toppidrett
Sum trenerutdanning
Sum dommerutdanning

876 213
54 345
930 558
-378 000
-200 000
-207 000
-28 836
-24 000
-54 015
6 058
1 652
44 727
305 941
-9 000
-542 472
416 533
516 105
931 360
372 695
2 236 693
165 000
292 587

800 000
50 000
850 000
-378 000
-200 000
-207 000

-335 000
420 000
533 500
940 000
390 000
2 283 500
165 000
335 000

-76 213
-4 345
-80 558
0
0
0
28 836
24 000
154 015
-6 058
-1 652
5 273
-5 941
9 000
207 472
3 467
17 395
8 640
17 305
46 807
0

Sum kompetanseutvikling
KRETS
TILSKUDD KLUBB
KONTINGENTER INT FORB.

457 587
255 000
85 000
81 525

500 000
200 000
320 000
85 000

Andre Innsatsområder

421 525
15 453
65 852
3 966
9 484

605 000
90 000
50 000
15 000
25 000
10 000
10 000
10 000

4.
86000
86100
87000
5.
Sum NBF
92000
92001
92010
92013
92014
92030
92032
92040
92090
92095
6.
7.
98000
98001
98002
98010
98020
98030
98035
98060
10.
11.

SEKSJONSTYREMØTER
REPRESENTASJONER
DOMMERKOMITE - MØTER
INKLUDERINGSKOMITE
ELITEKOMITE
UTVIKLINGSKOMITE
INNEBANDYSEMINAR
INT. REPRESENTASJON
ÅRSMØTE INNEBANDY
ÅRSMØTE REISEKASSE
Sum styre og komiteer
Sum administrasjon
ÅRSAVGIFT
MEDIEAVGIFT
ÅRSMØTEAVGIFT
LISENS
OVERGANGER
PROTEST/APPELL
BØTER O.L.
RAMMETILSKUDD
Sum andre inntekter
Sum Finans

Prosjektresultat
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100 000

50 000
300 000

-55 000
235 000
3 475

8 627
10 000
3 966
47 207
64 997
0
229 551
6 102 145
-99 000
-105 600
-66 000
-5 232 914
-455 455
-2 500
-6 250
-3 845 382
-9 813 101
-85 000

-3 845 382
-10 008 382
-320 000

183 475
74 547
-15 852
11 035
15 516
10 000
1 373
0
-3 966
-7 207
15 003
0
100 449
-12 145
-17 000
-26 400
-14 000
-127 086
-19 545
2 500
6 250
0
-195 281
-235 000

-62 515

-4 882

57 633

40 000
80 000
330 000
6 090 000
-116 000
-132 000
-80 000
-5 360 000
-475 000

Kommentarer til de enkelte prosjektene/prosjektklassene for regnskapet 2019/20
Regnskap og budsjett var ikke sak på seksjonens ekstraordinære årsmøte på Hell våren 2019.
Budsjettet er lagt i henhold til tidligere regnskaper og estimerte kostnader på aktivitetene.
Styrke idrettens rolle i samfunnet
Kostnadene i denne klassen består av andel felleskostnader. Disse er generelle kostnader til
informasjon og ansvarsforsikring, som omfatter hele organisasjonen. Utgiften til dette er henholdsvis
kr. 33.145,- og kr. 21.200,-.
Størstedelen av kostnadene i denne klassen er Innebandyseksjonens andel av NBFs
utviklingsvirksomhet. Det er denne virksomheten som ivaretar arbeidet som skaper medlemsøkningen,
aktivitetsveksten og den geografiske utbredelsen av innebandyidretten i Norge. Denne virksomheten
utgjør mye av grunnlaget for lisensinntektene til seksjonen. Alt tyder på at ytterligere innsats på dette
området er forutsetningen for inntekter til å dekke Innebandyseksjonens forbundsserie- og
landslagsvirksomhet i årene som kommer. Avviket i forhold til budsjett på «bredde/rekruttering»
skyldes periodisering av inntekt/utgift på Nasjonal innebandycamp, kr. 171.114,-.
Idrettslagenes aktivitetstilbud
Påmeldingsavgiftene til forbundsseriene er i tråd med budsjettet.
Inntekten på prosjekt 40160 gjelder korrigering av dommeroppgjøret for 1. div. Østland menn for
sesongen 18/19. Inntektene på prosjekt 40401 gjelder eliteklubbenes innbetaling av støtte til deltakelse i
Europa Cup. Innledende runder i NM for aldersbestemte lag ble gjennomført, men på grunn av
myndighetenes nedstengning av aktiviteten i mars 2020 ble finalene ikke gjennomført.
Klubben som skulle arrangere finalene, som ble avlyst, søkte om kompensasjon for tapte inntekter.
NM-regnskapet består av antall inntekts- og utgiftsposter hvor inntektssiden er kr. 263.500,-.
Utgiftssiden er kr. 209.485,-, som består av blant annet avskrivning av NM-gulvet, lagerleie og andel
av dommerutgiftene for NM-finaler forrige sesong.
Div. utgifter serier, ført på prosjekt 40990, består av kostnader til medaljer og pokaler, Visma Expense
og reisekostnader direkte knyttet til serieavviklingen samt andel av driftskostnadene til TA
(Turneringsadmin som er NBFs applikasjon til administrering av serievirksomheten). TA er et felles
prosjekt som eies av NIF, Ishockeyforbund, Håndballforbundet og Bedriftsidrettsforbundet.
Utviklingskostnadene av applikasjonen har blitt betydelig mer kostbare enn forutsatt og beløper seg nå
til over 50 millioner kroner. NBF besluttet å ikke påta seg de usikre forpliktelsene det ville medføre bli
med på «eiersiden» sammen med NIF og de øvrige særforbundene. NBF betaler derfor leie/lisens for å
benytte applikasjonen. Denne kostnaden er for regnskapsperioden kr. 252.551,-, som går til dekning av
drift, support og mindre tilpasninger/feilretting. I tillegg har NBF kostet alle tilpasninger av
applikasjonen til NBFs idretter samt utviklingen av NBFs WEB. Denne kostnaden, som til nå er ca. to
millioner kroner, er betalt av NBFs finansinntekter og ikke belastet klubbene eller seksjonens
avdelingsregnskaper. Målsetningen er at applikasjonen benyttes for administrering av all serieaktivitet
i NBFs organisasjon. Andel av drifts- og supportkostnadene vil da betales av regionene. Dette vil bidra
til at Innebandyseksjonens avdelingsregnskap, i årene som kommer, vil belastes noe mindre drifts- og
supportkostnader for TA. Da et større bruk av applikasjonen vil føre til noe større kostnader til drift og
support er det usikkerhet knyttet til størrelsen på denne reduksjonen.
Dette er første sesongen hvor det er organisert seriespill for EL-innebandy. Klubbene har avviklet
seriekampene i forbindelse med egne turneringer. NBF har derfor ikke hatt andre direkte kostnader
enn premier og pokal. Denne kostnaden er som for de øvrige forbundsseriene belastet prosjekt 40990.
Landslag
I forhold til usikkerheten vedrørende kostnadene til både reise og opphold, er avvikene for kostnadene
for enkelte av landslagene innenfor det som må forventes. Samlet er utgiftene noe mindre enn
budsjettert.
Kompetanseutvikling
Kostnadene til trenerutdanning er Innebandyseksjonens andel av kostnadene for trenerutdanningen,
som er i tråd med budsjettet.
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Kostnadene som er ført på dommerutdanning omfatter både utvikling og dommerkomiteens
oppfølgning av forbundsseriedommerne. Disse kostnadene må anses å utgjøre en andel av
Innebandyseksjonens kostnader til driften av forbundsseriene.
Andre innsatsområder
Utgiften på prosjekt 86000 gjelder bidrag seksjonen yter til oppfølgning og drift av NBFs regioner.
Fra kretsfondet har Karmøy IBK fått tildelt kr. 65.000,-, Mjøsa IBK kr. 10.000,- og Nes IBK kr.
10.000,-. Det ble også budsjettert med tildeling på kr. 200.000,- fra tilskuddet NBF har mottatt fra
Sparebankstiftelsen DNB, men dessverre var det ingen organisasjonsledd som planla eller igangsatte
etablering av utendørs innebandybaner denne sesongen.
Kostnaden på prosjekt 87000 er den årlige medlemsavgiften/kontingenten til IFF.
Styrer og komiteer
Seksjonen bærer en andel av Forbundsstyrets kostnader. For Innebandyseksjonen utgjør dette kr.
68.911,-, som er noe lavere enn budsjettert. De øvrige kostnadene i denne klassen er Seksjonsstyrets
virksomhet inklusive internasjonal representasjon og årsmøtekostnadene.
Andre inntekter
Årsavgift og medieavgift betales av klubber som har lag i serier administrert av NBF eller regionene.
Disse avgiftene vedtas av henholdsvis Forbundstinget og Seksjonsårsmøtet og utgjør henholdsvis kr
500,- og kr. 800,-. Årsavgiften på kr. 750,- betales av klubber som deltar med lag i NBFs serier og
fastsettes av Forbundstinget.
Lisens
Økningen i antall lisensierte utøvere har bidratt til høyere inntekt på denne posten, samt at seksjonens
proveny fra lisensordningen er noe høyere enn beregnet. Flere løste utvidede lisenser har bidratt til
dette. Det er nettoinntekter fra ordningen som er ført på prosjekt 98010. Bruttoinntekten er kr.
7.246.014,-. Til fratrekk kommer premie til ulykkesforsikringen, som er tilknyttet lisensen som utgjør
kr. 1.550.000,- og avgift til Idrettens skadesenter som utgjør kr. 463.100,-.
Overganger
Antall overganger er noe færre enn forutsatt ved budsjettering.
Rammetilskudd
NBFs idretter tildeles andel av de offentlige tilskuddene (tippemidlene/rammetilskuddet) på
tilsvarende måte som om de var selvstendige særforbund. På grunn av opptak av flere særforbund,
samt at NIF har fått Kulturdepartementets aksept for å bruke andel av rammetilskuddet (tilskudd til
særforbundene, post 2) til idrettens utvikling av digitale applikasjoner, er det sannsynlig at denne
inntektsposten ikke øker i årene som kommer. Det er mer sannsynlig at det blir en reduksjon.
Disponering av seksjonens overskudd kr 62.515,Overskuddet er henført seksjonens egenkapital. I henhold til tidligere årsmøtevedtak skulle det
henføres kr. 523.000,- til kretsfondet (10 % av nettooverskuddet fra lisensordningen), men resultatet
gir ikke rom for en slik disponering.
Resultat og seksjonens «egenkapital»
Driftsresultatet, som ikke disponeres til egne fond eller andre avsetninger, henføres seksjonenes
«egenkapital», som kommer frem av seksjonens balansekonto i Norges Bandyforbunds regnskaper.
Denne balansekontoen vil derfor hvert år justeres i henhold til resultatet på seksjonens aktivitetsregnskap. Seksjonenes balansekonti er formelt Norges Bandyforbunds eiendom og inngår som en del
av NBFs samlede egenkapital. Seksjonens «egenkapital», som ved inngangen av regnskapsperioden
var kr. 350.375,98 henføres driftsoverskuddet kr. 62.515,00. Etter disposisjonen er
Innebandyseksjonens «egenkapital» kr. 412.890,89.
Seksjonen kan med Forbundsstyrets samtykke disponere sin «egenkapital».
Innebandyseksjonens kretsfond er ved regnskapsavslutningen kr. 661.890,53.
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5.3 REGNSKAP FOR 2020/2021 og 9. BUDSJETTFORSLAG FOR 2021/2022
Prosjektregnskap Innebandyseksjonen

R-20/21

B-21/22

Sum bredde/rekruttering innebandy
Sum informasjon og forsikring
1. Sum styrke idrettens rolle i samfunnet
40000 ELITE HERRER
40050 ELITE KVINNER
40100 1. DIV. HERRER
Sum NM
40850 DOMMERFORFALL OG DOMMERUTSTYR
40990 DIV. SERIER
2. Sum idrettslagenes aktivitetstilbud
A menn
U19 menn
A kvinner
U19 kvinner
3. Sum toppidrett
Sum trenerutdanning
Sum dommerutdanning
4. Sum kompetanseutvikling
86000 KRETS
86100 TILSKUDD KLUBB
87000 KONTINGENTER INT FORB.
87100 KONTIGENTER SFF
5. Andre Innsatsområder
Sum NBF
Sum seksjonstyret
92010 DOMMERKOMITE - MØTER
6. Sum styre og komiteer
7. Sum administrasjon
8. Sum sponsorinntekter
98000 ÅRSAVGIFT
98001 MEDIEAVGIFT
98002 ÅRSMØTEAVGIFT
98010 LISENS
98020 OVERGANGER
98035 BØTER O.L.
98060 RAMMETILSKUDD
10. Sum andre inntekter
11. Sum Finans

723 208
44 400
767 608
-346 500
-150 000
-92 000
-101 192
28 114
235 421
-426 158
90 313
43 628
25 855
-3 512
156 284
165 000
80 911
245 911
200 000
1 800 000
87 089
36 228
2 123 317
3 534
34 454
2 510
44 032
6 123 512

750 000
44 400
794 400
-429 000
-195 000
-270 000
100 000
50 000
260 000
-484 000
1 083 000
383 000
813 000
1 258 000
3 537 000
165 000
335 000
500 000
200 000
1 600 000
90 000
37 000
1 927 000
88 000
240 000
25 000
353 000
6 268 452
-120 000
-99 000
-105 000
-64 500
-5 350 000
-450 000

-1 507 609
-253 800
-4 000
-3 861 445
-5 626 854
-1 800 000

Prosjektresultat

1 607 651

-3 850 000
-9 918 500
-1 600 000
1 257 352

Kommentarer til de enkelte prosjektene/prosjektklassene for regnskapet 2020/2021
På grunn av den usikre og krevende situasjonen våren 2020 ble det ikke utarbeidet noen budsjetter for
sesongen 2020/2021. Over sommeren ble det klart at gjennomføringen av den nasjonale, og ikke minst
den internasjonale, aktiviteten ville bli krevende. Grunnlaget for å utforme et fornuftig budsjett var
derfor ikke til stede. Det ble derfor besluttet å ikke utarbeide budsjetter. Det foreligger derfor kun et
avdelingsregnskap for Innebandyseksjonen for denne perioden.
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Styrke idrettens rolle i samfunnet
Kostnadene i denne klassen består av andel av felleskostnader og bidrag til NBFs utviklingsvirksomhet.
De generelle kostnadene går til dekning av andel av informasjonskostnader og ansvarsforsikring, som
omfatter hele organisasjonen. Utgiften til dette er henholdsvis kr. 10.200,- og kr. 34.200,-.
Størstedelen av kostnadene i denne klassen er Innebandyseksjonens andel av NBFs
utviklingsvirksomhet. Det er denne virksomheten som ivaretar arbeidet som skaper medlemsøkningen,
aktivitetsveksten og den geografiske utbredelsen av innebandyidretten i Norge. Denne virksomheten
utgjør mye av grunnlaget for lisensinntektene til seksjonen. Alt tyder på at ytterligere innsats på dette
området er forutsetningen for inntekter til å dekke Innebandyseksjonens forbundsserie- og
landslagsvirksomhet i årene som kommer.
Idrettslagenes aktivitetstilbud
På grunn av myndighetenes nedstengning av breddeaktiviteten ble aldri 1. Østland menn igangsatt.
Klubbene betalte ikke lagavgifter. Det ble søkt om kompensasjon for dette inntektstapet fra
myndighetenes kompensasjonspakke 3. Lotteritilsynet, som forvalter kompensasjonsordningene, kom
til at 50 % av seriekampene skulle spilles i 2021. Tilsynet konkluderte på det grunnlaget at kun 50 %
av den omsøkte kompensasjonen kunne innvilges. Den innvilgede kompensasjonen ble kr. 92.000,-.
Dette vedtaket er anket, og anken er ikke ferdigbehandlet.
For sesongen 2020/2021 ble de samlede inntektene for forbundsseriene (inklusive kompensasjonen på
kr. 92.000,-) kr. 588.500,-, men kostnadene var store for å sikre smittefri gjennomføring av
eliteseriene i en svært komplisert situasjon, som krevde utforming av omfattende
smittevernsprotokoller og tett oppfølgning av nasjonale, regionale og kommunale bestemmelser. Det
ble også skapt mye ekstra arbeid på grunn av at situasjonen førte til at kvalifisering til eliteseriene ikke
var mulig å gjennomføre. For å håndtere denne krevende situasjonen, gjennom et helt år, har NBF
måttet benytte tre hele stillinger. I tillegg har denne krevende situasjonen krevd omfattende innsats fra
ansvarlige tillitsvalgte.
Ekstrakostnadene for å gjennomføre aktiviteten for eliteseriene siste sesong er konservativt estimert til
i overkant av én million kroner. Netto underskudd på driften av eliteseriene sesongen 2020/2021 er
forsiktig estimert kr. 1.600.000,-. Situasjonen har også krevd en betydelig større innsats fra tillitsvalgte
enn normalt.
Inntektene på NM er mottatt kompensasjon fra myndighetene for inntektstapet for ikke avholdte NMfinaler senior sesongen 2019/2020. Denne inntekten er kr. 140.000,-. Utgiftene på denne posten består
av faste kostnader for avskrivning av utstyr, lagerleie og andre mindre kostnader.
Div. utgifter serier, ført på prosjekt 40990, består normalt av kostnader til medaljer og pokaler, Visma
Expense og reisekostnader direkte knyttet til serieavviklingen samt andel av drifts- og
vedlikeholdskostnader for TA (Turneringsadmin som er NBFs nyutviklede applikasjon til
administrering av serievirksomheten). TA er et felles prosjekt som eies av NIF, Ishockeyforbund,
Håndballforbundet og Bedriftsidrettsforbundet. Utviklingskostnadene av applikasjonen har blitt
betydelig mer kostbare enn forutsatt og beløper seg nå til over 50 millioner. NBF besluttet å ikke påta
seg de usikre forpliktelsene det ville medføre og bli med på «eiersiden» sammen med NIF og de
øvrige særforbundene. NBF betaler derfor leie/lisens samt supportkostnader for å benytte
applikasjonen. Andelen av denne kostnaden, som er belastet Innebandyseksjonens avdelingsregnskap i
regnskapsperioden, er kr. 235.000,-.
NBF har kostet alle tilpasninger av applikasjonen til NBFs idretter og NBFs WEB. Denne kostnaden,
som til nå er i overkant av to millioner, er betalt av NBFs finansinntekter og ikke belastet klubbene
eller seksjonens avdelingsregnskaper. Målsetningen er at applikasjonen benyttes for administrering av
all serieaktivitet i NBFs organisasjon. Andel av drifts- og supportkostnadene vil da betales av
regionene. Dette vil bidra til at Innebandyseksjonen avdelingsregnskap, i årene som kommer, belastes
noe lavere drifts- og supportkostnader for TA. Da et større bruk av applikasjonen vil føre til noe større
kostnader til drift og support er det usikkert hvor stor denne reduksjonen blir. Planen var at denne
fordelingen av drifts- og vedlikeholdskostnadene for TA skulle innføres denne sesongen, men på
grunn av pandemien ble det besluttet at dette utsettes til kommende sesong. Alt tyder på at samtlige
regioner fra kommende sesong vil administrere all serievirksomhet i TA, og det blir av den grunn
naturlig at regionene bærer sin andel av disse kostnadene for kommende sesong.
Det ble ikke anledning til å gjennomføre seriespill i EL-innebandy denne sesongen.
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Landslag
Samtlige internasjonale arrangementer ble utsatt denne sesongen. Kostnadene som er belastet denne
klassen er div. faste kostnader, samt faste andeler av trenerhonorarer og påmeldingsavgifter til IFF.
Kompetanseutvikling
Kostnadene til trenerutdanning er Innebandyseksjonens andel av kostnadene for trenerutdanningen,
som er i tråd med budsjettet.
Kostnadene som er ført på dommerutdanning omfatter både utvikling og dommerkomiteens
oppfølgning av forbundsseriedommerne. Disse kostnadene må anses å utgjøre en andel av
Innebandyseksjonens kostnader til driften av forbundsseriene.
Det ble grunnet pandemien mindre oppfølgning av forbundsdommerne denne sesongen enn tidligere.
Andre innsatsområder
Utgiften på prosjekt 86000 gjelder bidrag seksjonen yter til oppfølgning og drift av NBFs regioner.
Tilskuddet til klubber på prosjekt 86100 gjelder etablering av 9 utendørs innebandybaner i
lokalmiljøene til like mange innebandyklubber. Tilskuddet på kr. 1.800.000,- er andel av tilskudd NBF
fikk fra Sparebankstiftelsen DNB i 2012. Tilskuddet var opprinnelig på kr. 3.000.000,-. I perioden
2012 til 2020 ble det gitt tilskudd på til sammen kr. 1.200.000,- til etablering/bygging av utendørs
innebandybaner. Banene som ble bygget i denne perioden krevde både stor arbeidsinnsats og likviditet
fra klubbene. Dette var krevende for klubbene og utplasseringen av anleggene gikk tregt. I 2020 ble
det inngått en avtale med NBFs samarbeidspartner PurePlay AS om utplassering av preproduserte
utendørsbaner. Det viste seg å være betydelig rimeligere å etablere de preproduserte banene, og
PurePlay tok ansvaret for oppsetting av banene. Disse anleggene ble godt mottatt av klubbene og det
var hele 28 klubber som ønsket å få etablert slike anlegg i sitt nærmiljø. Det ble våren/sommeren 2020
satt opp 9 baner. Hvert anlegg ble tildelt kr. 200.000,- i støtte. Sparebankstiftelsen DNB mente at dette
var en god måte å utnytte tilskuddet på, og har tildelt NBF ytterligere kr. 1.600.000,- til etablering av
ytterligere 8 baner. Disse 8 banene vil bli satt opp i løpet av våren/sommeren 2021. Overføringen fra
Sparebankstiftelsen DNB er inntektsført i klassen finans. Denne kostnaden har derfor ingen netto
påvirkning på seksjonens regnskap.
Kostnaden på prosjekt 87000 er den årlige medlemsavgiften/kontingenten til IFF.
Kontingent til SFF (Særforbundenes fellesorganisasjon) ble tidligere trukket fra rammetilskuddet (post
2) før fordelingen av tilskuddet til særforbundene. Fra 2021 faktureres denne kostnaden de respektive
særforbund. Kostnaden som er ført her er Innebandyseksjonens andel av kostnaden, som er fakturert
NBF.
Styrer og komiteer
Grunnet pandemien har det meste av sesongens møtevirksomhet foregått via digitale medier.
Kostnadene for styrer og komiteer har derfor vært betydelig lavere enn normalt.
Andre inntekter
De faste avgiftene
Årsmøteavgiften belastes klubber som deltar på årsmøtene og medieavgiften betales av klubber som
har lag som deltar i serier administrert av NBF eller regionene. Disse avgiftene er vedtatt av årsmøtet
og utgjør henholdsvis kr. 500,- og kr. 800,-.
Årsavgiften betales av klubber som har hatt lag i seriespill i serier administrert av NBF eller NBFs
regioner. Denne avgiften fastsettes av Forbundstinget og er kr. 750,-.
Ingen av disse avgiftene er fakturert klubbene for 2021.
Lisens
På grunn av myndighetenes nedstengning av aktiviteten er det kun en mindre andel av normalt antall
lisenser som er betalt. Selv om NBF og andre særforbund har presset på Kulturdepartementet for at
dette inntektstapet ble kompensert, har departementet ikke villet etterkomme dette. NIF har i sine
innspill i høringene forut for innretning av kompensasjonspakkene krevd at tapte lisensinntekter ble
kompensert, men uten resultat. Det som foreligger av informasjon om innretningen av
kompensasjonspakke 4 tyder ikke på at det blir åpning for å få dette tapet kompensert. Dette
inntektstapet er i forhold til et normalt år ca. kr. 4,1 millioner. Ifølge forsikringsselskapet er det til
tross for et betydelig redusert antall lisenser meldt et stort antall skader. Noe av dette kan være
13

etterslep fra forrige sesong, men dette understøtter tidligere funn på at de fleste skadene er relatert til
elitenivået. Forsikringsselskapet har akseptert at ikke betalt andel av premien for sesongen kr.
250.000,- ettergis. Det er avtalt med forsikringsselskapet at det foretas en gjennomgang av
skadekostnadene til høsten. Hvis det viser seg at skadekostnadene har vært vesentlig lavere enn
tidligere, er forsikringsselskapet enig i at det foretas en avregning.
Det er nettoinntekter fra ordningen som er ført på prosjekt 98010. Bruttoinntekten er kr. 3.133.050,-.
Til fratrekk kommer premie til ulykkesforsikringen som er tilknyttet lisensen, som utgjør kr.
1.390.800,- og avgift til Idrettens skadesenter som utgjør kr. 234.641,-. Det vil i slutten av juni bli
gjennomført en gjennomgang med Idrettens Helsesenter vedrørende kostnadene for sesongen.
Overganger
Antall overganger er betydelig færre enn i et normalt år.
Rammetilskudd
NBFs idretter tildeles en andel av de offentlige tilskuddene (tippemidlene/rammetilskuddet) på
tilsvarende måte som om de var selvstendige særforbund. På grunn av opptak av flere særforbund,
samt at NIF har fått Kulturdepartementets aksept for å bruke andel av rammetilskuddet (tilskudd til
særforbundene, post 2) til idrettens utvikling av digitale applikasjoner, er det sannsynlig at denne
inntektsposten ikke øker i årene som kommer. Det er mer sannsynlig at det blir en reduksjon.
Kostnadene for driften av SFFs (Særforbundenes fellesorganisasjon) ble tidligere tatt fra
rammetilskuddet før fordeling til særforbundene. Denne kostnaden faktureres nå særforbundene.
Innebandyseksjonen belastes andel av kostnaden, som er fakturert NBF.
Finans
Inntektene på denne posten kr. 1.800.000,- er tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB. Dette tilskuddet
er benyttet til etablering av 9 utendørsbaner og er utgiftsført på prosjekt 86100.
Disponering av seksjonens underskudd kr 1.607.651,Underskuddet henført seksjonens «egenkapital».
Resultat og seksjonens «egenkapital»
Driftsresultatet, som ikke disponeres til egne fond eller avsetninger, henføres seksjonenes
«egenkapital», som kommer frem av seksjonens balansekonto i Norges Bandyforbunds regnskaper.
Denne balansekontoen vil derfor hvert år justeres i henhold til resultatet på seksjonens
aktivitetsregnskap. Seksjonenes balansekonti er formelt Norges Bandyforbunds eiendom og inngår
som en del av NBFs samlede egenkapital. For inneværende år er seksjonens «underskudd» kr.
1.607.651, - henført seksjonens egenkapital. Seksjonens «egenkapital», som ved inngangen av
regnskapsperioden var positiv kr. 412.890,89 er etter disposisjonen negativ med kr. 1.194.760,11.
Seksjonen kan med Forbundsstyrets samtykke disponere sin «egenkapital». Det forventes at seksjonen
avsetter midler i sine budsjetter for å dekke inn underskudd på sin balansekonto (gjelden til
fellesskapet).
Det er ikke foretatt utbetalinger fra Innebandyseksjonens kretsfond. Dette fondet er derfor uendret på
kr. 661.890,53.
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6. FORSLAG OG SAKER
Hvis et vedtak gjøres, ønsker Seksjonsstyret at administrasjonen får mulighet til å skrive regelen inn i
reglementet slik at intensjonen med regelen beholdes, og at den samsvarer med resten av regelverket.
Forslag til vedtak:
Seksjonsårsmøtet tar dette til etterretning.

6.1 Spillereglementet innebandy
(Krever simpelt 1/2 flertall av avgitte stemmer for å bli vedtatt.)

Ingen innkomne forslag om endringer.
Informasjon:
Årsmøtet har tidligere vedtatt at Norge skal følge de internasjonale spillereglene.
Ny versjon av spillereglene trer i kraft 1. juli 2022, og vil formelt bli vedtatt på Seksjonsårsmøtet i juni
2022.

6.2 Kampreglementet innebandy
(Krever kvalifisert 2/3 flertall av avgitte stemmer for å bli vedtatt.)

6.2.1 Forslag fra Tunet IBK:
Dobbel representasjonsrett
Det er ønskelig å innføre dobbel representasjonsrett for unge spillere i Norge for å ta vare på talenter
som er i utviklingsfasen. Finland og Sverige har det, og det fungerer utmerket. Utlånsbestemmelsen vi
har i Norge i dag ivaretar ikke det behovet vi mener finnes for spillerne i dag og det er modent for nye
løsninger.
Det ønskes for eksempel at juniorspillere skal kunne bli værende og spille i juniorklassen med egne
venner for moderklubben og samtidig kunne få utvikling gjennom å bryne seg på større utfordringer i
en seniorserie i en annen klubb som har dette tilbudet.
Videre ønsker vi at unge lovende seniorspillere som for eksempel medlem i en veletablert eliteklubb,
som ennå ikke har spilt seg til fast plass på elitelaget eller får begrenset med spilletid på elitelaget, skal
kunne videreutvikle seg på for eksempel nest høyest nivå i 1. div for en annen klubb. Dette tilbudet
finnes ikke i dag da regelen om at det alltid må være en divisjon mellom en klubbs to lag i samme
klasse, ikke muliggjør spill høyere enn 2. divisjon. Dette resulterer dessverre i at mange spillere da
velger å forlate moderklubben og søke spill i enten en lavere rangert klubb i elitedivisjonen eller i
divisjonen under.
Disse eksemplene er kun ment som eksempler og er ikke nødvendigvis knyttet kun til klubber med lag
i elite, de er vel så aktuelle for klubber i lavere divisjoner.
Det er ikke ønskelig å åpne opp for å spille i ulike årsklasser i junior for to ulike klubber. Ei heller er
det ønskelig å åpne opp for å representere moderklubben for senior og tilleggsklubben for junior, da
dette åpner opp for sammensatte lag i NM for junior, som vil virke mot forslagets hensikt.
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Et slikt forslag vil virke motiverende for spillerne med tanke på egen utvikling og det vil motivere
klubbene til å drive utvikling av egen juniorstall, da sannsynligheten for å beholde egenutviklede
spillere øker betraktelig.
Vi foreslår derfor følgende endringer i kampreglementets § 3:
Dagens tekst:
«Man kan være medlem av flere klubber, men bare representasjonsberettiget for en klubb i samme
idrett. Gjennom denne klubben har medlemmet sine rettigheter og forpliktelser innen forbund og krets.
En tillitsvalgt og/eller dommer kan likevel spille for en annen klubbs oldboys, old-girls eller
veteranlag såfremt ikke egen klubb deltar med lag i ordinært seriesystem i disse klasser i samme
idrett.»
Ny tekst:
«Man kan være medlem av flere klubber, men bare representasjonsberettiget for en klubb i samme
idrett, med unntak av spillere i alderen 16-22 år som kan representere to klubber i samme idrett.
Gjennom den ene klubben har medlemmet sine rettigheter og forpliktelser innen forbund og krets
(Moderklubben). I den andre klubben har medlemmet kun en tilleggsrettighet for spill
(Tilleggsklubben). Følgende kombinasjoner for dobbel representasjon er mulig:
• Spill for Moderklubben på juniornivå og spill for Tilleggsklubben på seniornivå
• Spill for Moderklubben på seniornivå og spill for Tilleggsklubben på seniornivå i samme klasse
(herrer/damer), men ikke i samme divisjon
En tillitsvalgt og/eller dommer kan likevel spille for en annen klubbs oldboys-, oldgirls- eller
veteranlag såfremt ikke egen klubb deltar med lag i ordinært seriesystem i disse klasser i samme
idrett.»
Det er ønskelig at administrasjonen får mandat til å tilpasse tekst i paragrafen uten å endre hensikten,
samt oppdatere/tilpasse og lage eventuelt andre paragrafer, instrukser og administrative rutiner som
blir påvirket av vedtaket, slik at intensjonen i vedtaket kan iverksettes.
Skulle det bli vedtatt på NBFs ting at en representasjon for Tilleggsklubben medfører en kostnad i
form av for eksempel ekstra lisens til NBF, forventes det at den merinntekten som kommer som følge
av dette skal gå til utvikling av toppidrettsdelen/landslagene for innebandy i NBF og øremerkes disse
formålene.
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget slik det nå er utformet.
Enkelte elementer i forslaget er gode, men Seksjonsstyret ser flere utfordringer knyttet til
gjennomføring, begrensninger og regelverk, dersom forslaget blir vedtatt i sin nåværende form.
Seksjonsstyret ber derfor om at intensjonen i forslaget inntas i seksjonens langtidsplan som en
prioritert oppgave, med mål om å fremme et forslag til regeltekst på årsmøtet 2022, og en eventuell
implementering fra og med sesongen 2022/2023.
Seksjonsstyret foreslår at forslaget begrenses til en løsning hvor spillere kan gis dobbel
representasjonsrett på et høyere nivå slik at man fortsatt kan spille for sitt lokale juniorlag og at det i
tillegg settes en begrensning på antall doble representasjonsrettigheter pr. klubb.
Noen bemerkninger:
Pr. i dag er det ikke tilrettelagt for løsninger med dobbeltrepresentasjon i idrettssystemene, herunder
TurneringsAdmin (TA), som er grunnlaget for InnebandyLive. Dette må diskuteres med de øvrige
idrettene som benytter TA. Endringer i TA som kun NBF ønsker, må bæres økonomisk av NBF.
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Det må gjøres en vurdering i forhold til lisenssatser.
Seksjonsstyret er i utgangspunktet negativ til å øremerke inntektene fra en «dobbellisens». Pr. i dag er
landslagene utelukkende en utgiftspost. Inntektene fra en dobbellisens vil da evt. gå til å dekke opp et
allerede underskudd og ikke til ekstra aktivitet for landslagene.

6.2.2

Forslag fra SørØst Bandyregion:

Til
OABR og
Bandyforbundet/Innebandyseksjonen
Ad: Dobbel lisens i innebandy for sesongen 2020/21
SØBR ser at det tvinger seg frem å få til en løsning for dobbel lisens allerede kommende sesong. Vi er
redde for at om dette ikke blir mulig kommende sesong, vil vi miste 2-3 lag og muligens også en hel
klubb. Det er hele tre klubber i regionen som kommer med samme forslag til årets regionsting. Det er
alarmerende. Spillere med ambisjoner og spillere som ønsker å spille på sitt aldersnivå, vil søke seg
mot andre klubber i regionen. Dette har vi også sett tidligere, men det er først nå man ser at det er lag
som kan bli lagt ned grunnet dette.
Flere av klubbene i regionen har store hull fra kullene 2004 og helt til 2001 (G17 og G19). Om man
ikke har noe aldersbestemt tilbud er det stor fare for at mange faller av. Hvis man kan få til en løsning
hvor man spiller på et herre/damelag i egen klubb og aldersbestemt i en annen klubb vil man få rett
motstand, men også utviklingsmuligheter, samt at man fortsatt representerer sin moderklubb.
SØBR kalte inn klubbene til bekymringsmøte 08.06.2020. Alle klubber delte bekymringen, og alle
faller tilbake på at klubbene og regionen har hatt for dårlig rekruttering i mange år. Det kom også frem
at det er vanskelig å holde på spillerne når de starter på videregående skole. I tillegg blir svært unge
spillere tatt opp på seniorlagene.
Etter det SØBR har fått med seg, er det samme utfordringer i OABR. Antallet utøvere og lag har en
negativ trend.
Om det er den tekniske løsningen som gjelder forsikringen som gjør det vanskelig å få til dobbel
lisens, finnes det da en annen vei utenom? Kan regionene (i de tilfellene spillere kommer til å spille
seriespill i en annen region) behandle dobbelisens på samme måte som man behandler dispensasjoner.
I cuper er det ofte lovlig å ha med gjestespillere, så lisensen og forsikringen skal uansett dekke ved
behov. Forslaget til SØBR er at man betaler lisens i det høyeste nivået man spiller. Den andre lisensen
betales som ved dispensasjonssøknad eller den reelle kostnaden det tar å behandle søknaden for dobbel
lisens.
SØBR gir også Innebandyseksjonen dispensasjon til å endre gjeldende regelverk slik at hurtig endring
kan innføres for ikke å miste noen spillere og lag kommende sesong.
Vedlegg: Forslag fra klubbene Øreåsen, St. Croix og Sarpsborg.
Med sportslig hilsen
SØBR v/Leder Kenneth Johansen
----Fra Sarpsborg IBK, St.Croix IBK og Øreåsen IL, innebandy
Dobbel lisens:
Sarpsborg IBK:
Sarpsborg IBK ønsker å fremme et forslag om mulighet for dobbel lisens for spillere (gutter født 20042001 for sesongen 2020/21) kan benyttes i to klubber.
Eks. 1. En spiller født 2003 kan spille i moderklubbens herrelag (spillere født 2000 og eldre) og G17
eller G19 i en annen klubb, hvis moderklubb ikke har tilbud til aldersbestemt lag.
For jenter, gjelder forslaget for spillere født 2006-2001 i sesongen 2020/21.
Eks. 2. Hvis moderklubb ikke har rett aldersbestemt lag i jenteklassen, kan man spiller for f.eks G15
for moderklubb og i en annen klubb for J15.
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Det er kun tillat å spille på ett lag i en annen klubb.
Sarpsborg IBK tror dette tiltaket vil gjøre at flere blir i moderklubb lengre og at det vil bli flere lag i
seriespillet på aldersbestemte lag samt at Norsk innebandy på sikt vil få et noe høyere nivå.
Det finnes et lignende system i Sverige, men der i hovedsak går det på at yngre spillere skal få prøve
se på et høyere nivå. Det har ofte gitt lite spilletid, så for å opprettholde spilletid og interesse så han
man landet på denne løsningen i Sverige. I Norge derimot er vi i en helt annen situasjon. Det er knapt
lag i de eldste aldersbestemte seriene i flere regioner (6 lag G19 OABR hvorav fire lag fra SØBR og 8
lag i G17 serien hvorav to lag fra SØBR). Man ser også at spillere fra G15 spiller i herrer elite. Det
betyr at det er alt for få utøvere og vi henger langt etter nivåmessig sammenlignet med f.eks Sverige.
St.Croix IBK:
St.Croix IBK vet ikke om vi som klubb skal melde inn ønske om å få dobbelt lisens på bakgrunn av
utvikling for innebandyspillere både for kvinner og menn. Ikke vet jeg hvordan vi skal fremme dette
heller, men det er vel ingen nyhet og flere klubber har vel ytret ønske om dette og mener at det er blitt
sagt at det skal tas opp i årsmøte i Seksjonsstyret eller generalforsamling. Grunnen til dobbellisens er
for utvikling, rekruttering og samarbeid mellom klubbene. Vi ser helt klart at man kan få bedre
samarbeid og utbytte av hverandre i klubbene om man samarbeider om man kommuniserer seg
imellom om spillerne og deres ønsker i stedet for at man mister dyktige spillere, år etter år. Da vil de
som f.eks hører til en klubb som spiller i en høyere divisjon men som får lite spilletid, få lov til å spille
i en klubb i
lavere divisjon, eksempelvis fra elitelag til 1. divisjon og vise versa. Dette er med på
motivere spilleren til å fortsette, føle seg ønsket og sett og få utvikling gjennom mer spilletid.
Fra Øreåsen IL:
Dobbel lisens slik at spillere under 20 år kan spille f. eks. i 2. divisjon for Øreåsen og elitespill for
Sarpsborg. Dette gjør at unge spillere kan prøve seg på høyere nivå uten å risikere å sitte på benken
uten spilletid.
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter ikke dette forslaget, men viser til Tunets forslag (6.2.1) og Seksjonsstyrets
innstilling til dette. Elementer fra forslaget til SørØst Bandyregion vil også tas med i utredningen av
dobbel representasjonsrett.

6.2.3 Forslag fra Ullensaker/Kisa innebandy og Sjetne IL
Ullensaker/Kisa innebandy og Sjetne IL ønsker å endre reglene for opprykk til eliteserien fra 1.
divisjon som står i Kampreglementet for Innebandy § 20. Forbundsseriene (Eliteserie og 1. divisjon)
punkt 3 – nytt fjerde avsnitt (menn) og § 20 punkt 9 – nytt tredje avsnitt.
Slik lyder avsnitt i dag:
Finnes ikke
Bestemmelsen ønskes endret til:
§ 20. Forbundsseriene (Eliteserie og 1. divisjon) punkt 3 – nytt fjerde avsnitt (menn) og § 20 punkt 9 –
nytt tredje avsnitt (kvinner).
Pga Korona har det ikke vært mulig å spille elitekvalik som avslutning på sesongene 2019/2020 og
2020/2021. For sesongen 2021/2022 rykker derfor alle 3 nødkvalifiserte lag for menn og kvinner opp i
eliteserien og eliteserien utvides med disse 3 lagene. Innen sesongen 2022/2023 starter har
administrerende myndighet avklart hvordan man kommer seg tilbake i ønsket antall lag, jf. § 20 Punkt
2 - 1. setning (12 lag for menn) og § 20 Punkt 8 – 1 setning (10 lag for kvinner).
Begrunnelse for forslaget:
Rotasjonsprinsippet er et svært viktig grunnlag for alle (lag-)idretter. Det at man som satsende klubb
fra lavere divisjon kan øyne muligheten av å få til et opprykk er avgjørende for å få toppklubber til å
satse som igjen medfører at idretten utvikler seg. Det å oppleve det motsatte – nemlig at eliteserien er
lukket for underliggende divisjons deltakelse – er uheldig og over tid ødeleggende for motivasjonen
for de klubbene og spillerne som ønsker å satse for å nå nye nivåer.
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Resultatet de siste to årene i Innebandy-Norge har nettopp vært at eliteserien har blitt stengt fra de
lavere divisjoner stikk i strid med intensjonene i vårt eget lovverk. Håndballforbundet og andre
inneidretter har vedtatt at de skal gjennomføre elitekvalik inneværende år nettopp fordi det er så viktig
for klubbers satsning og motivasjon.
På dette grunnlaget fremmer forslagsstillerne det ovenfor nevnte forslaget som er et engangstilfelle
pga smittesituasjonen rundt oss. Vi har et regelverk som kunne blitt brukt for å få dette til uten
Årsmøtevedtak, men det er ikke valgt å bli benyttet så derfor må endringer til og vi håper Årsmøte vil
gi tilslutning til at vi dette ene året går fra 11 til 14 lag i neste sesongs eliteserie for menn og fra 6 lag
til 9 lag i neste sesongs eliteserie for kvinner. Denne endringen for kvinner vil også medfører at man
nå blir flere enn 8 lag som igjen gjør at det skal spilles om Kongepokal også for kvinnene og følgelig
at toppinnebandy for kvinner gir likebehandling og samme verdi som toppinnebandy for menn.
Samtidig vil vi da for neste sesong få en idrett som strekker seg mer nasjonalt og som gir oss
medieomtale i Narvik og Trondheim for menn og i Bergen og Stavanger for kvinner utover
østlandsområde hvor det allerede er mange lag representert. Mer omtale og flere spennende lag er med
på å utvikle norsk innebandy fremover. Vi håper din klubb vil være med å støtte forslaget.
Norsk toppfotball hadde denne diskusjonen på sitt Ting for noen år siden og mens forslaget var å gå
for færre lag i eliteserien så gikk man for flere lag (16 lag som det er i dag) da fotball-Norge mente at
større bredde over hele landet gir mer mangfold, mer medieomtale og mer muligheter for de spillerne
som satser.
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.
Styret er av den klare oppfatning at man må kvalifisere seg via prestasjoner, og ikke kunne bli tildelt
en plass i en serie, som strider mot det system man har i norsk idrett hvor idrettene er delt i divisjoner.
Seksjonsstyret kan ikke peke på alle lagene av hensyn til eksisterende lag i eliteseriene.
Seksjonsstyret har gjort alt for å få til en kvalifisering med et opprykk innenfor gjeldende regelverk,
men med de restriksjoner som har vært i forhold til gjennomføring av kampaktivitet, har dette
dessverre ikke latt seg gjennomføre. Ull/Kisa og Sjetnes påstand om at regelverket kunne vært
benyttet til å få gjennomført et direkte opprykk er feil. Når lagene i utgangspunktet er likestilte, kan
ikke Seksjonsstyret peke på ett av disse for opprykk. Dette vil være urimelig forskjellsbehandling.
Kampreglementet §10 punkt 9 tillater ikke loddtrekning dersom det er nødvendig å rangere lagene for
opprykk og nedrykk.
Seksjonsstyret anser at prinsippet om at vedtak som gjelder seriesystem og antall lag i de ulike
forbundsseriene må være avklart i god tid for å skape forutsigbarhet for alle involverte parter. Det vil
si at vedtak fattet på et årsmøte i juni ikke kan være gjeldende for kommende sesong, men tidligst for
den påfølgende sesongen.
De praktiske utfordringene med å gjennomføre en 14 lags eliteserie for menn er store. Seksjonsstyret
og administrasjonen er usikre på om dette i det hele tatt er praktisk mulig å gjennomføre innenfor
tidsrammen. Det skal etter kampreglementet spilles dobbel serie. Dette betyr 26 serierunder. For å få
til dette, må alle 14 lagene være forberedt på å spille kamper i midtuke, også der hvor det er lange
reiseavstander (fly).
Seksjonsstyret vet også at det ikke er nok dommere på rett nivå til å håndtere eliteseriene med antall
foreslåtte lag (14+9). Det er ikke praktisk gjennomførbart å skulle sende dommere på kryss og tvers av
landet på hverdager med tanke på deres øvrige jobb og tidsbruk. Uansett vil dette bli svært kostbart for
klubbene, som i så fall vil måtte dekke dommernes tapte arbeidsfortjeneste i tillegg til reise og
opphold.
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6.2.4 Forslag fra Ullensaker/Kisa innebandy (Fremmes dersom forslag 6.2.3 faller):
Ullensaker/Kisa innebandy ønsker å endre reglene for opprykk til eliteserien fra 1. divisjon som står i
Kampreglementet for Innebandy § 20. Forbundsseriene (Eliteserie og 1. divisjon) punkt 3 – nytt tredje
avsnitt (menn) og § 20 punkt 9 – nytt andre avsnitt.
Slik lyder begge avsnitt i dag:
Finnes ikke
Bestemmelsene ønskes endret til:
Når det tillates fra overordnet myndighet å spille elitekvalifikasjon for menn og kvinner - før sesongen
2021/2022 påbegynnes - skal elitekvalifikasjon spilles så snart det er mulig og det tillates to ukers
opptrening eller lavere dersom de 3 lagene dette gjelder er enige om dette.
Begrunnelse for forslaget:
Det er svært viktig for de lagene det gjelder å kunne gis en mulighet til å spille om elitekvalifikasjon. I
år opplever forslagsstiller at avlysningen fra administrerende myndighet kom for raskt og siden det
fremdeles er snaue 3 måneder igjen til eliteserien starter så bør vi som Årsmøte kunne gi vår
tilslutning til at det i ekstraordinære tider brukes ekstraordinære løsninger. Som arrangør på herresiden
vil Ullensaker/Kisa innebandy når som helst kunne stille med idrettshall så de fysiske forholdene er
godt ivaretatt.
Rotasjonsprinsippet er et svært viktig grunnlag for alle (lag-)idretter. Det at man som satsende klubb
fra lavere divisjon kan øyne muligheten av å få til et opprykk er avgjørende for å få toppklubber til å
satse som igjen medfører at idretten utvikler seg. Det å oppleve det motsatte – nemlig at eliteserien er
lukket for underliggende divisjons deltakelse – er uheldig og over tid ødeleggende for motivasjonen
for de klubbene og spillerne som ønsker å satse for å nå nye nivåer.
Resultatet de siste to årene i Innebandy-Norge har nettopp vært at eliteserien har blitt stengt fra de
lavere divisjoner stikk i strid med intensjonene i vårt eget lovverk. Håndballforbundet og andre
inneidretter har vedtatt at de skal gjennomføre elitekvalik inneværende år nettopp fordi det er så viktig
for klubbers satsning og motivasjon.
På dette grunnlaget fremmer forslagsstiller det ovenfor nevnte forslaget som er et engangstilfelle pga
smittesituasjonen rundt oss og for å reparere for administrerende myndighet sitt valg av å ikke benytte
den autoritet som de har fått basert på regelverket. Hensynet til oss berørte klubber oppleves som
mindre enn hensynet til administrasjonens tidsbehov for å sette opp terminlisten.
Vi håper din klubb vil være med å støtte forslaget og derigjennom være med å støtte klubber og
spillere som ønsker å satse på toppidretten - i tillegg til bredden.
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.
Det er for store praktiske utfordringer med å ytterligere avvente forberedelsene for sesongen 21/22.
Kvalifisering til eliteserien skulle ha vært spilt 9.-11. april. Seksjonsstyret åpnet opp for å gjennomføre
en kvalifisering innen utgangen av mai, men ytterligere restriksjoner gjorde dette umulig, og
kvalifiseringene ble av den grunn avlyst.
Det praktiske arbeidet med serieoppsett er av denne grunn allerede minst en måned forsinket, og dette
påvirker også det administrative arbeidet i underliggende kretser og regioner.
Å avvente en kvalifisering på ubestemt tid vil føre til en umulig situasjon med tanke på tildeling av
halltid, oppsett av serier, forutsigbarhet for allerede kvalifiserte lag osv. Gjennomføringen av sesongen
21/22 vil stå i fare.
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Sesongen 20/21 varer til og med 31. mai 2021. Hvis forslaget blir vedtatt, må årsmøtet også mene noe
om hvilke spillere klubbene, som ikke har vært i aktivitet siden mars 2020, kan benytte i
kvalifiseringen.

6.2.5 Forslag fra Ullensaker/Kisa innebandy (Fremmes dersom forslag 6.2.3 og 6.2.4 faller):
Ullensaker/Kisa innebandy ønsker å endre reglene for opprykk til eliteserien fra 1. divisjon som står i
Kampreglementet for Innebandy § 20. Forbundsseriene (Eliteserie og 1. divisjon) punkt 3 – tredje
avsnitt (menn) og § 20 punkt 9 – andre avsnitt.
Slik lyder begge avsnitt i dag:
Hvis det etter kvalifiseringsbestemmelsene over ikke er mulig å fylle opp eliteserien med ønsket antall
lag, bestemmer administrerende myndighet om plassene skal fylles, hvilke lag som evt. tilbys plass i
Eliteserien, og hvordan en kvalifisering eventuelt skal spilles.
Bestemmelsen ønskes endret til:
Avsnittet strykes på begge steder.
Deretter tillegges: Administrerende myndighet velger ett lag fra 1. divisjon herrer og kvinner som skal
spille i eliteserien fra sesongen 2021/2022.
Begrunnelse for forslaget:
Årsaken til at avsnittet foreslås strøket er fordi at teksten som står der kunne gitt administrerende
myndighet autoritet til å få eliteserien til å inneha det ønskede antall lag forutsatt at disse lagene finnes
og ønsker deltakelse i eliteserien. Administrerende myndighet har de siste to sesongene valgt å ikke
bruke den rettigheten og autoriteten som ligger i regelverket og da kan regelverket likegodt utgå.
Rotasjonsprinsippet er et svært viktig grunnlag for alle (lag-)idretter. Det at man som satsende klubb
fra lavere divisjon kan øyne muligheten av å få til et opprykk er avgjørende for å få toppklubber til å
satse som igjen medfører at idretten utvikler seg. Det å oppleve det motsatte – nemlig at eliteserien er
lukket for underliggende divisjons deltakelse – er uheldig og over tid ødeleggende for motivasjonen
for de klubbene og spillerne som ønsker å satse for å nå nye nivåer.
Resultatet de siste to årene i Innebandy-Norge har nettopp vært at eliteserien har blitt stengt fra de
lavere divisjoner stikk i strid med intensjonene i vårt eget lovverk. Håndballforbundet og andre inneidretter har vedtatt at de skal gjennomføre elitekvalik inneværende år nettopp fordi det er så viktig for
klubbers satsning og motivasjon.
På dette grunnlaget fremmer forslagsstiller det ovenfor nevnte forslaget som er et engangstilfelle pga
smittesituasjonen rundt oss og for å reparere for administrerende myndighet sitt valg av å ikke benytte
den autoritet som de har fått basert på gjeldende regelverk. Vi har et regelverk som kunne blitt brukt
for å få dette til uten et Årsmøtevedtak, men siden regelen er tolket til at den ikke kan brukes må
endringer til og vi håper Årsmøte vil gi tilslutning til forslaget.
Vi håper din klubb vil være med å støtte forslaget.
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.
Styret er av den klare oppfatning at man må kvalifisere seg via prestasjoner, og ikke kunne bli tildelt
en plass i en serie, som strider mot det system man har i norsk idrett hvor idrettene er delt i divisjoner.
Seksjonsstyret har gjort alt for å få til en kvalifisering med et opprykk innenfor gjeldende regelverk,
men med de restriksjoner som har vært i forhold til gjennomføring av kampaktivitet, har dette
dessverre ikke latt seg gjennomføre. Ull/Kisas påstand om at regelverket kunne vært benyttet til å få
gjennomført et direkte opprykk er feil. Når lagene i utgangspunktet er likestilte, kan ikke
Seksjonsstyret peke på ett av disse for opprykk. Dette vil være urimelig forskjellsbehandling.
Kampreglementet §10 punkt 9 tillater ikke loddtrekning dersom det er nødvendig å rangere lagene for
opprykk og nedrykk.
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Seksjonsstyret finner ingen objektive grunner til å peke på ett av lagene. Hvis forslaget vedtas skapes
det en konflikt i regelverket som setter Seksjonsstyret i en umulig situasjon. Ved å be Seksjonsstyret
fatte et vedtak hvor man begår urimelig forskjellsbehandling eller bryter Kampreglementets §10 punkt
9 (loddtrekning) vil man risikere at forbundet kan saksøkes for erstatning.

6.2.6 Forslag fra Fjell-Kameraterne innebandy:
§ 20. Forbundsseriene (Eliteserie og 1. divisjon).
Punkt 9. Kvalifisering til eliteserien kvinner.
Vinneren av hver 1.divisjonsavdeling samt laget på nest siste plass i Eliteserien spiller om de ledige
plassene i Eliteserien. Kun lag som ble nr.2 i sin 1.divisjonsavdeling kan få avdelingsvinnerens plass.
2.lag kan ikke delta i kvalifisering.
Dersom det ikke er 10 lag i eliteserien, eller ingen lag ønsker å spille om opprykk, så rykker ingen lag
ned. Hvis det etter kvalifiseringsbestemmelsene over ikke er mulig å fylle opp eliteserien med ønsket
antall lag, skal alle lag som kom på andreplass i en førstedivisjon også få tilbud om kvalifisering.
Dersom dette medfører at det blir flere enn fire lag som deltar i kvalifisering bestemmer
administrerende myndighet hvordan dette skal gjennomføres, og kan pålegge den regionen som sender
flere enn ett lag å gjennomføre hele eller deler av kvalifiseringen.
Dersom det er færre enn ti lag i eliteserien skal det tilbys plasser til de beste lagene i kvalifiseringen
sånn at serien fylles opp så nært ti lag som mulig. Om det fortsatt ikke er mulig å fylle opp eliteserien
med ti lag bestemmer administrerende myndighet om plassene skal fylles, hvilke lag som evt. tilbys
plass i Eliteserien, og hvordan en kvalifisering eventuelt skal spilles.
Bakgrunn:
Kampreglementet sier at eliteserien for kvinner bør inneholde 10 lag, men det har ikke vært tilfelle på
lenge. Vi mener opprykk og nedrykk må være regulert av prestasjoner på banen, ikke skiftende vedtak
på årsmøter. Dette er hele idrettens idé. Samtidig mener vi det bør gjøres noe for å sørge for at det er
reelle muligheter for å fylle opp serien over tid. Under dagens regelverk kan hver førstedivisjon sende
ett lag til kvalifisering, men i praksis er det som regel ikke mange lag som ønsker å delta. Dersom flere
lag i samme førstedivisjon ønsker å rykke opp kan vi ha det paradokset at flere lag kan være gode nok
til å rykke opp, men fordi de kommer fra samme område vil bare ett lag kunne rykke opp. Dette
forslaget vil gjøre det lettere å fylle opp en kvalifisering, sånn at vi over tid vil kunne få flere lag i
eliteserien uten å måtte flytte opp lag gjennom politiske vedtak.
Administrasjonen får myndighet til å omformulere forslaget for å passe inn i kampreglementet.
Forslaget kort fortalt:
1: Dersom det ikke er 10 lag i eliteserien, rykker ingen lag ned.
2: Dersom det er flere ledige plasser i eliteserien enn lag som har takket ja til kvalifisering skal alle lag
som kom på 2. plass i sin førstedivisjon få tilbud om å delta i kvalifisering.
3: Når det en sesong spilles eliteserie med 10 lag, rykker lag nr.10 ned, og lag nr.9 spiller kvalifisering
mot vinnerne av 1. divisjonene slik reglene er i dag. Hvis ingen lag fra 1. divisjonene ønsker å delta i
kvalifisering, beholder lag nr.10 i eliteserien plassen.
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter intensjonen i forslaget.
Seksjonsstyret vil be regelkomiteen utarbeide en endelig regeltekst, dersom forslaget blir vedtatt, som
bevarer intensjonen i forslaget og passer inn i kampreglementet.
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6.2.7 Forslag fra Seksjonsstyret:
Siste års pandemisituasjon har vist at det i enkelte tilfeller hadde vært fornuftig å kunne gjøre
endringer i kampreglementet i perioden mellom seksjonsårsmøtene.
Dagens regeltekst:
§ 31. Endringer i Kampreglementet.
Endringer i dette reglement kan bare foretas på Seksjonsårsmøtet med 2/3 stemmeflertall.
Forslag til ny regeltekst:
§ 31. Endringer i Kampreglementet.
Endringer i dette reglement foretas på Seksjonsårsmøtet med 2/3 stemmeflertall.
Mellom seksjonsårsmøtene kan Seksjonsstyret innebandy gjøre nødvendige endringer i dette
reglement. En endring må etterfølgende godkjennes av Forbundsstyret før den blir gjeldende.
Bakgrunnen for forslaget:
Med toårige årsmøteperioder, vil raske regelendringer i kampreglementet enten måtte utløse et
ekstraordinært årsmøte eller måtte vente til neste ordinære årsmøte.
Seksjonsstyret ser det derfor som mer hensiktsmessig at styret gis fullmakt av klubbene til å foreta
nødvendige endringer i kampreglementet uten å måtte innkalle til et ekstraordinært årsmøte eller å
måtte vente på neste ordinære. Dette er for øvrig en ordning som allerede eksisterer og fungerer for
kampreglementene i bandy, fotball og ishockey.

6.3 Andre forslag innebandy
(Krever simpelt 1/2 flertall av avgitte stemmer for å bli vedtatt.)

6.3.1 Forslag fra Stavanger IBK:
Stavanger IBK ønsker at det foretas et vedtak angående ekstra ordinært opprykk til eliteserien for
kvinner for sesongen 2021/2022
Slik lyder vedtaket i dag:
Fjellkameraterne, Stavanger og Østensjø tilbys å spille kvalifisering om en (1) plass, dersom en slik
kvalifisering er mulig å gjennomføre 9. – 11. april.
Innebandyseksjonens styre har vedtatt at det ikke vil bli spilt kvalifiseringer til eliteseriene for kvinner
og menn sesongen 2020/2021.1. divisjonene for neste sesong vil ta utgangspunkt i det som var
planlagt for 2020/21, og det vil altså ikke bli gjennomført ordinært opp- eller nedrykk fra 1.
divisjonene i bakkant av inneværende sesong.
Bestemmelsen ønskes endret til:
Alle 3 lag som var påmeldt til kvalifiseringen til Eliteserien Kvinner, tilbys opprykk. Disse 3 lagene
må innen 2 uker etter Årsmøtet er gjennomført, bekrefte om de aksepterer tilbudet om deltakelse i
Eliteserien sesongen 2021/2022.
Bakgrunnen for forslaget:
Eliteserien for kvinner har lenge bestått av for få lag, og inneværende sesong var det ikke nedrykk for
å beholde et minimum antall lag i divisjonen. Reglementet sier at Eliteserien for kvinner bør bestå av
10 lag, men det er dessverre kun 6 lag i skrivende stund.
Hele innebandy Norge har vært igjennom en lang og vanskelig periode, med stengte haller og
alternativ trening. Det er derfor svært gledelig at det endelig er lag som ønsker opprykk, til en divisjon
som trenger flere lag.
Vi står i dag i en situasjon der det er 4 ledige plasser i divisjonen, 3 påmeldte lag til Elite kvalifisering,
men dessverre ingen lag som rykker opp.
Vi kan ikke på noe vis se at dette er en god avgjørelse for Eliteserie Kvinner.
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Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.
Styret er av den klare oppfatning at man må kvalifisere seg via prestasjoner, og ikke kunne bli tildelt
en plass i en serie, som strider mot det system man har i norsk idrett hvor idrettene er delt i divisjoner.
Seksjonsstyret ønsker på generelt grunnlag flere lag i eliteserien for kvinner med god geografisk
spredning.
Selv om det ikke var mulig å gjennomføre spill i noen 1. divisjoner for kvinner sesongen 20/21,
vedtok Seksjonsstyret derfor at det skulle gjennomføres en nødkvalifisering om én (1) plass i
eliteserien sesongen 21/22.
Siden ingen lag var kvalifisert gjennom seriespill i 1. divisjonene, ble invitasjonen til denne
nødkvalifiseringen sendt til alle lag som var påmeldt til 1. divisjonene 20/21.
Seksjonsstyret satte samtidig to krav for opprykk til eliteserien. Kvalitetssikring av sportslig nivå
gjennom å vinne kvalifiseringen, samt at laget måtte oppfylle kravene i elitelisensreglementet.
Seksjonsstyret anser videre at prinsippet om at vedtak som gjelder seriesystem og antall lag i de ulike
forbundsseriene må være avklart i god tid for å skape forutsigbarhet for alle involverte parter. Det vil
si at vedtak fattet på et årsmøte i juni ikke kan være gjeldende for kommende sesong, men tidligst for
den påfølgende sesongen.
Kvalifisering til eliteserien skulle ha vært spilt 9.-11. april. Seksjonsstyret åpnet opp for å gjennomføre
en kvalifisering innen utgangen av mai, men ytterligere restriksjoner gjorde dette umulig, og
kvalifiseringene ble av den grunn avlyst.
Det praktiske arbeidet med serieoppsett er av denne grunn allerede minst en måned forsinket, og dette
påvirker også det administrative arbeidet i underliggende kretser og regioner.
Hvis årsmøtet allikevel velger å tildele lagene plass i neste års eliteserie, må lagene av praktiske
årsaker bekrefte sin deltakelse umiddelbart etter årsmøtet og ikke etter 14 dager slik forslaget
beskriver.

6.3.2 Forslag fra Tunet IBK:
Ungdomskompensasjon ved overganger til Eliteseriene.
Tunet IBK har sett eksempler på at unge spillere vegrer seg for å skrive lengre kontrakter med
moderklubben, for å kunne stå friere ved senere valg av klubb og spill i Elite. Dette er uheldig av flere
grunner. Det er uheldig hvis resultatet blir at klubbene må lokke egne spiller med store summer for å
få de til å skrive under. Det vil gi en stor kostnadsøkning for klubbene, som vi tror de færreste har råd
til på sikt. Det er videre uheldig at moderklubben, som har hatt utviklingskostnaden på spilleren i en
årrekke, ikke får muligheten til å få kompensert deler av dette når den kontraktsløse spilleren går til
annen klubb, fortrinnsvis i Elitedivisjonen.
Vi mener at denne utfordringen kan gjelde både små og store klubber. De små kanskje oftest ved at en
god spiller forsvinner til en større klubb fordi klubben selv ikke er representert i de øvre divisjonene.
For de store klubbene ser vi ofte at de nest beste juniorene som p.t. ikke er gode nok for eget a-lag,
velger å søke seg til andre klubber i Elitedivisjonen for spill der.
I begge disse tilfellene, og sikkert også mange andre, ser vi det som naturlig at moderklubben skulle få
en kompensasjon for den utviklingskostnaden de har hatt på spilleren opp igjennom årene. Det ville
også kunne regulere overgangsmarkedet mot yngre spillere på en bedre måte.
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Videre vil det påvirke og motivere klubben til å drive utvikling av egen juniorstall, hvilket bør være
hele innebandy-Norges hovedintensjon.
Selv om Tunet sammen med andre klubber i Elitedivisjonen har diskutert mulige løsninger, tror vi
ikke nødvendigvis at vi sitter på fasiten for hva som er den beste løsningen. I stedet for å fremme et
konkret forslag om konkret innhold i en slik ordning nå, foreslås i stedet følgende:
«Seksjonsstyret skal sette ned et sammensatt utvalg bestående av representanter fra NBF, klubbene og
spillere, for å vurdere om det er hensiktsmessig med en slik ordning, eventuelt hvem ordningen skal
gjelde for, hvordan en slik ordning skal se ut innholdsmessig og hvordan den skal fungere i praksis.
Utvalget skal også ta stilling til økonomien i ordningen.
Utvalgets endelige forslag skal deretter fremmes som egen sak på neste ordinære seksjonsårsmøte.»
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter forslaget.

6.3.3

Forslag dommergodtgjørelse fra og med sesongen 2021/2022:

Eliteserien for menn:
Eliteserien for kvinner:
1.div øst for menn:

kr. 1200,- pr. dommer
kr. 1200,- pr. dommer
kr. 1050,- pr. dommer

(økning 50,-)
(økning 50,-)
(økning 50,-)

6.4 Forslag som årsmøtet kan vedta at seksjonen skal fremme til Forbundstinget
(Krever simpelt 1/2 flertall av avgitte stemmer for å bli vedtatt, men forslagsstiller står uansett fritt til å
selv fremme forslaget til Forbundstinget.)

6.4.1 Forslag fra Ullensaker/Kisa innebandy:
Ullensaker/Kisa innebandy ønsker å endre reglene for representasjon til seksjonsstyrens årsmøter som
står i Lov for Norges Bandyforbund § 15-2 underpunkt (2) 2. avsnitt.
Slik lyder § 15-2 underpunkt (2) 2. avsnitt i dag:
Klubbene kan sende representanter til Seksjonsårsmøtet således:
Klubber med inntil 50 medl. 1 representant
Klubber med fra 51 til 100 medl. 2 representanter
Klubber med 101 medl. eller flere 3 representanter.
Bestemmelsen ønskes endret til:
§ 15-2 underpunkt (2) 2. avsnitt
Klubber med inntil 50 medl. 1 representant
Klubber med fra 51 til 100 medl. 2 representanter
Klubber med 101 medl. til 150 medl. gir 3 representanter og for hver 50. medl øker antall
representanter med + 1. eller flere 3 representanter.
Begrunnelse for forslaget:
Dagens ordning gir et demokratiunderskudd for alle klubber som har mer enn 150 medlemmer i
klubben. Det bør være hele NBF sin interesse at større og mer robuste klubber opprettholder sin
representasjon og ikke at det er som i dag et disse klubbene i realiteten har mindre innflytelse ved å ha
en klubb på 300 medlemmer istedenfor å dele den opp med to klubber på 150 medlemmer.
Dersom endringen aksepteres, bør administrasjonen i NBF sende forslag til endringer i øvrige formelle
fora i NBF etter endringens intensjon.
Seksjonsstyrets innstilling:
Forslaget krever en endring i NBFs lov og må eventuelt fremmes som sak på Forbundstinget.
Seksjonsstyret synes det allikevel er fornuftig at saken først behandles på Seksjonsårsmøtet for å
avklare seksjonens holdning til saken.
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Seksjonsstyret støtter ikke forslaget da dagens representasjonsfordeling sikrer en demokratisk og god
fordeling mellom klubber og kretser/regioner som hensyntar både geografi og størrelse.
Forslaget vil gi uforholdsmessig mange representanter til store klubber på det sentrale Østlandet,
herunder eliteserieklubbene.

6.4.2 Forslag fra Strømmen IBK
Strømmen IBK foreslår at statens satser for kilometer godtgjørelse for OABR’s dommere gjeninnføres
til den skattefrie satsen 3,50 pr kilometer.
Så vidt oss bekjent så gjelder reduserte satser kun for OABR og ingen andre regioner eller Idretter.
Dette er forsøkt tatt opp på OABR’s årsmøter tidligere år, men det er da henvist til at det er
Innebandyseksjonens årsmøte som må behandle denne saken for å omgjøre OABR’s vedtak.
Når den reduserte kilometergodtgjørelsen ble vedtatt så medførte det at flere dommere sluttet å
dømme.
Vi mener dette vil være et tiltak for å rekruttere dommere i OABR slik at de får dekket de faktiske
utgiftene.
Dagens satser for OABR:
KJØREGODTGJØRELSE, DIETT, PASSASJERTILLEGG
• 2,50 kr pr km i kjøregodtgjørelse
• 1 kr pr km i passasjertillegg
• 200 kr i diett hvis reisen varer over 6 timer
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsårsmøtet har ingen instruerende myndighet over kretser og regioner. Kun Forbundstinget kan
vedta at satser skal være like for alle.
Seksjonsstyret støtter forslaget og ønsker årsmøtets støtte til å fremme saken for Forbundstinget.
Slik Seksjonsstyret ser det er det i forbindelse med implementeringen av reise og diett i elektroniske
dommerregninger i IdrettsOppgjør (IO), en stor fordel om alle seksjoner, kretser og regioner har like
satser for reise og diett, og da fortrinnsvis statens satser.
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7. AVGIFTER FOR SESONGEN 2021/2022
7.1 Forslag serieavgifter
Eliteserien menn (11 lag)

Kr.

Serieavgift:
Påmeldingsavgift
Reisekasse serie (fordelingskasse)
Reisekasse dommer (akonto)
Sensoravgift (dommerobservasjoner)
E-cup avgift
NM -avgift

Eliteserien kvinner (6 lag)

39.000,30.000,30.000,4.000,3.000,3.000,SUM:

109.000,-

1.div ØST menn (9 lag)

Kr.

Serieavgift:
Påmeldingsavgift
Reisekasse dommer
Sensoravgift (dommerobservasjoner)

30.000,15.000,4.000,SUM:

Kr.

Serieavgift:
Påmeldingsavgift
Reisekasse serie (fordelingskasse)
Reisekasse dommer (akonto)
Sensoravgift (dommerobservasjoner)
E-cup avgift
NM –avgift

32.500,0,15.000,4.000,3.000,3.000,SUM:

57.500,-

49.000,-

7.2 Andre avgifter
Følgende avgifter foreslås for sesongen 2021-2022:
Overgangssaker som er klare til behandling før 1.9:
Overgangssaker som er klare til behandling etter 1.9:
Gebyr ved utlån av spillere over 17 år:
Medieavgift for klubber i obligatorisk seriespill:
Årsmøteavgift for klubber i obligatorisk seriespill:

kr. 750,kr. 1500,kr. 1500,kr. 800,kr. 500,-

(Ingen endring)
(Ingen endring)
(Ingen endring)
(Ingen endring)
(Ingen endring)

Hvis det blir vedtatt å innføre dobbel representasjonsrett, foreslår styret en avgift på dette, tilsvarende
gebyr for utlån av spillere over 17 år, kr. 1500,-

8. BEHANDLE LANGTIDSPLAN
Se eget vedlagt dokument for Seksjonsstyrets forslag til langtidsplan.
Seksjonsstyrets kommentar:
Innebandyseksjonen i Norges Bandyforbund skal øke ambisjonene på en rekke områder i sin langtidsplan.
Det skal videre legges til rette for en bred prosess i vår organisasjon med involvering fra en rekke
interessenter for å skape en god diskusjon og debatt for å finne gode og ambisiøse mål for norsk innebandy i
årene som kommer. Dette skal lede til en handlingsplan som konkretiserer mål knyttet til sentrale
utviklingsområder, men justeringer og avsjekk på seksjonens årsmøter.
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9. BEHANDLE BUDSJETT
Se forslag til budsjett for Innebandyseksjonen for sesongen 2021/2022 på side 11 i dette dokumentet.
Kommentarer til budsjettet for 2021/2022
På grunn av at årsmøtene i henhold til loven skal avholdes i like år er det kun presentert et budsjettforslag for
sesongen 2021/2022. Det avholdes igjen årsmøte i 2022. Som det fremgår av budsjettforslaget, viser det et
betydelig underskudd. Forbundsstyret forventer at seksjonen foretar nødvendige justeringer for å bringe
budsjettet i balanse. Seksjonsstyret ønsker, på grunn av den spesielle situasjonen, å foreta salderingen av
budsjettet etter diskusjon på årsmøtet.
Styrke idrettens rolle i samfunnet
Kostnadene i denne klassen består av en andel av felleskostnader og bidrag til NBFs utviklingsvirksomhet.
De generelle kostnadene går til dekning av andel av informasjonskostnader og ansvarsforsikring, som
omfatter hele organisasjonen. Utgiften til dette er budsjettert med henholdsvis kr. 10.200,- og kr. 34.200,-.
Størstedelen av kostnadene i denne klassen, kr. 750.000,-, er innebandyseksjonens andel av NBFs
utviklingsvirksomhet. Det er denne virksomheten som ivaretar arbeidet som understøtter det meste av NBFs
medlemsøkning, aktivitetsvekst og den geografiske utbredelsen av innebandyidretten i Norge. Denne
virksomheten skaper mye av grunnlaget for den fremtidige utviklingen av og økningen i seksjonens
lisensinntekter. I en situasjon hvor det er betydelig fare for redusert aktivitet med reduserte inntekter som
konsekvens, burde denne posten prioriteres og økes. Dette vil bidra til å sikre tilstrekkelige inntekter for å
dekke Innebandyseksjonen fremtidige kostnader fra driften av forbundsserie- og landslagsvirksomhet.
Alternativet er en markant økning av påmeldingsavgiften til forbundsseriene.
Idrettslagene aktivitetstilbud
Påmeldingsavgiften for deltakelse i forbundsseriene er fra 2014 uendret, foruten at avgiften på 1. divisjon
Østland menn ble redusert i 2016. Dette sammen med redusert antall deltakende lag har ført til at inntekten
fra forbundsseriene nominelt er redusert med kr. 49.500,- siden 2014. Da avgiften ikke har vært justert siden
2014 er denne inntekten, på grunn av den generelle prisstigningen (KPI), redusert med 15% i tillegg til den
nominelle reduksjonen. Til sammen utgjør dette en reduksjon på kr. 174.461,-. Legges årets forventede
økning av KPI til for inneværende år blir den samlede reduksjonen (forutsatt samme antall lag som deltar i
forbundsseriene) kr. 195.535,-. 1. div. Østland menn blir redusert med ett lag kommende sesong. For å dekke
inn noe av underdekningen av driften av forbundsseriene foreslår seksjonsstyret at avgiftene økes til
kommende sesong. Forslaget representerer en forventet økning på kr. 195.500,-. Dette bidrar til at avgiftene
settes til samme nivå som de var i 2014. Etter denne justeringen er underdekningen på driften av
forbundsseriene ca. kr. 500.000,-. Det er åpenbart utfordrende at så stor andel av kostnadene for driften av
forbundsseriene dekkes inn av lisensinntekter, betalt av de som deltar i breddeaktiviteten på regionalt nivå.
Det forventes at forbundsseriene gjennomføres som normalt kommende sesong.
Det er vedtatt å endre NM-finalearrangementene slik at NM-finalene senior og NM-finalene aldersbestemte
klasser gjennomføres i to separate arrangementer. Det er mulig at et NM-arrangement for aldersbestemte
klasser kan gå i balanse ved at arrangørklubben dekker samtlige kostnader og beholder inntektene.
Ved å fjerne NM-finalene for aldersbestemte klasser fra NM-finalene senior vil betydelig andel av
inntektene, som tidligere var med på å dekke kostnadene for dette arrangementet, bli borte. De siste årene har
klubbene som har tatt ansvaret for dette arrangementet krevd stadig større godtgjørelse (ref. konflikten med
Sveiva Innebandy i 2016 til 2018). Det har blitt stadig mer utfordrende å innhente kommersielle inntekter til
disse arrangementene. Det er derfor ansvarlig å regne med at NM-finalene for senior i 2022 kommer til å gå
med et underskudd på ca. kr 100.000,-.
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Det forventes at kostnadene for drift og support for TA blir noe lavere kommende sesong, da det er planlagt
at det etableres en fordelingsordning slik at regionene vil bære noe av denne kostnaden. Drift og support av
applikasjonen dommerregninger/IdrettsOppgjør vil sannsynligvis bidra til noen kostnader, men størrelsen på
denne kostnaden er ikke avtalt med NIF. Direkte kostnader for transaksjonene knyttet til
dommerregninger/IdrettsOppgjør er det naturlig at dekkes av klubbene.
Landslag
IFF har ikke avlyst mesterskapene som normalt skulle vært avviklet i 2020 og våren 2021, men utsatt disse
til sesongen 2021/2022. Hvis det blir deltakelse fra Norge i samtlige mesterskap som IFF har planlagt å
avholde kommende sesong, vil kostnadene bli vesentlig høyere for landslagsaktiviteten enn normalt.
Administrasjonen har estimert disse kostnadene i henhold til foreliggende informasjon. Det er spesielt
kostnadene for eventuell deltakelse i VM U-19 for kvinner på New Zealand som det er knyttet stor
usikkerhet til. Kostnadene på denne posten kan bli høyere. Dette avhenger primært av reisekostnadene til
mesterskapet.
Kompetanseutvikling
Det forventes at seksjonens bidrag til trenerutdanningen blir på tilsvarende nivå som tidligere.
Seksjonen har kommet til at dette i fremtiden bør bli et av de sentrale satsningsområdene. Med bakgrunn i
det bør denne posten økes vesentlig.
Det samme gjelder dommerkomiteens utdanning og oppfølging av forbundsseriedommerne.
Andre innsatsområder
Utgiften på prosjekt 86000 gjelder bidrag seksjonen yter til oppfølgning og drift av NBFs regioner.
Sparebankstiftelsen DNB har bevilget NBF kr. 1.600.000,- til etablering av utendørs innebandybaner. Det er
planlagt å etablere 8 baner og gi et tilskudd på kr. 200.000,- per bane. Tilskuddet fra Sparebankstiftelsen
DNB er inntektsført under posten finans med kr. 1.600.000,-. De budsjetterte kostnadene på denne posten
salderes derfor mot inntekten under finans, og har derfor ingen netto innvirkning på budsjettet. Det kan også
bli vedtatt å tildele midler fra seksjonens kretsfond, men det er ikke tatt høyde for dette i budsjettet.
Kostnaden som er budsjettert på prosjekt 87000 er den årlige medlemsavgiften/kontingenten til IFF.
Kostnaden som er budsjettert på prosjekt 87100 gjelder medlemsavgift til SFF (Særforbundenes
Fellesorganisasjon). Tidligere ble kostnadene for drift av denne organisasjonen dekket direkte fra
rammetilskuddet (post 2) før fordelingen mellom særforbundene, men fra og med 2020 faktureres denne
kostnaden hvert enkelt medlemsforbund. Innebandyseksjonens budsjett belastes en andel av de samlede
kostnadene, som er fakturert NBF.
Styrer og komiteer
Det forventes at det for fremtiden avholdes flere møter digitalt. I budsjettet er det derfor regnet med at denne
kostnaden blir noe lavere enn i tidligere normalår. På grunn av at det er forventet betydelig flere
internasjonale arrangementer kommende sesong, budsjetteres det med høyere utgifter til politisk deltakelse i
internasjonale møter og arrangementer. Samlet er det derfor budsjettert med tilsvarende kostnad i denne
klassen som tidligere år.
Administrasjon
Det forutsettes at administrasjonskostnadene øker tilsvarende den generelle kostnadsveksten (KPI).
Sponsorinntekter
I henhold til avtalen NBF har inngått med TV 2 og MyGame skal NBF motta rettighetsinntekter på kr.
120.000,- kommende sesong.
Andre inntekter
De faste avgiftene
Det forventes at de faste medlemsavgiftene faktureres som normalt kommende sesong.
Seksjonsårsmøtet kan justere medieavgiften og årsmøteavgiften, men årsavgiften vedtas på Forbundstinget.
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Det gjøres oppmerksom på at disse avgiftene ikke er fakturert sesongen 2020/2021. Hvis det blir enighet om
det, vil de avgiftene som ikke ble fakturert sist sesong bli fakturert før sommeren og inntektsføres i dette
budsjettet. I tilfelle vil inntektene på disse postene kunne bli tilnærmet dobbelt så høye i regnskapet for
perioden. I tilfelle fakturering i etterkant av disse avgiftene kan det i dette budsjettet regnes ca. kr. 260.000,høyere inntekt i denne klassen.
Lisens
Lisens for kommende sesong er budsjettert til samme nivå som i siste normalår. Det er åpenbart fare for
frafall av utøvere, spesielt av voksne som tidligere har deltatt i de laveste divisjonene, etter ett år uten
aktivitet. Administrasjonen håper at skadetallene og behandlingskostnadene, grunnet mindre aktivitet siste
sesong, vil bli lavere enn tidligere sesonger. I så tilfelle forventes det at forsikringsselskapet tilbakebetaler
noe av innbetalt premie og at dette i tilfelle kan bidra til å saldere eventuelt reduserte inntekter grunnet
mindre antall løste lisenser.
Overganger
Antall overganger forventes å bli som i et normalt år.
Rammetilskudd
NBFs idretter tildeles andel av de offentlige tilskuddene (tippemidlene/rammetilskuddet) på tilsvarende måte
som om de var selvstendige særforbund. På grunn av opptak av flere særforbund samt at NIF har fått
Kulturdepartementets aksept for å bruke andel av rammetilskuddet (post 2) til idrettens utvikling av digitale
applikasjoner, er det sannsynlig at denne inntektsposten ikke øker i årene som kommer. Alt tyder på at NIF
også i de nærmeste årene får større utfordringer og kostnader med utvikling og drift av stadig mer
kompliserte digitale applikasjoner. Det bør regnes med at noe av disse kostnadene blir dekket inn ved at
andel av tilskuddet på post 2 (rammetilskuddet) overføres til post 1 (NIFs driftstilskudd). Det har også pågått
arbeid med å endre beregningene som legges til grunn for fordelingen av rammetilskuddet (tippemidlene)
mellom særforbundene. Planen er at ny fordelingsmodell skal benyttes ved fordelingen av tilskuddene for
2022. Hvordan dette vil påvirke tilskuddene til NBFs idretter er usikkert. Det anbefales derfor ikke å
forvente at rammetilskuddet øker de nærmeste årene. Det er mer sannsynlig at dette tilskuddet reduseres.
Finans
Inntektene på denne posten, kr. 1.600.000,-, er inntektsført tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB. Dette
tilskuddet er bevilget til etablering av 8 utendørsbaner og er utgiftsført på prosjekt 86100.
Resultat og seksjonens «egenkapital»
Budsjettforslaget har et underskudd på kr 1.257.352,-. På grunn av det store underskuddet, forårsaket av
nedstengningen av aktiviteten i sesongen 2020/2021, kr. 1.607.651,-, er seksjonens egenkapital (pro kontra
avregning i forhold til felleskapet) negativ. Innebandyseksjonens «gjeld» til fellesskapet er før denne
regnskapsperioden kr. 1.194.760,11. Blir resultatet for sesongen 2021/2022 i tråd med dette budsjettet vil
Innebandyseksjonens gjeld til NBF/felleskapet bli kr. 2.452.112,11.
Det vil kreve stor reduksjon i seksjonenes aktivitetskostnader de neste årene for å tilbakebetale så stor gjeld.
Forbundsstyret forventer derfor at Seksjonsstyret/Seksjonsårsmøtet salderer budsjettet. Normalt burde det
settes av et overskudd til nedbetaling av gjelden som ble forårsaket av forrige sesongs store inntektssvikt.
Driften av forbundsseriene har vært subsidiert med flere hundretusen pr. år. Det fremstår derfor som
rettferdig at denne avgiften økes markant i årene som kommer, slik at denne delen av virksomheten gir et
bidrag til saldering av budsjettet. Her er det også grunn til å påpeke at det er primært utøverne som deltar i
forbundsseriene som får bli med på landslagsaktiviteten, som også subsidieres/betales av inntektene fra
breddeaktiviteten på regionalt nivå.
Det gjøres også oppmerksom på at i henhold til tidligere årsmøtevedtak skal 10 % av nettooverskuddet fra
lisensen avsettes til seksjonens kretsfond. Bakgrunnen for dette vedtaket var behovet for å balansere den
store skjevfordelingen av lisensinntektene, hvor disse i all hovedsak går til å dekke kostnadene til driften av
forbundsseriene og landslagenes virksomhet.
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10. VALG 2021/2022
10.1 Valg av styre i Innebandyseksjonen
Valgkomiteens innstilling til Seksjonsstyret:
Leder
Paal Saastad (Tunet IBK)
(gjenvalg)
velges for 1 år
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nestleder
Ståle A. Wiig (Sarpsborg IBK)
(gjenvalg)
velges for 1 år
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. styremedlem Gitte Bjerkelund (Tunet IBK)
(gjenvalg)
velges for 1 år
2. styremedlem Stian Bredby (Strømmen IBK)
(gjenvalg)
velges for 1 år
3. styremedlem Per Melbye (Stavanger IBK)
(gjenvalg)
velges for 1 år
4. styremedlem Kristine Løken (St. Croix IBK)
(gjenvalg)
velges for 1 år
5. styremedlem Ragnhild R. Ådland (IL Fjell-Kameraterne) (gjenvalg)
velges for 1 år
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. varamedlem Petter Alexandersen (Sagene IF)
(gjenvalg)
velges for 1 år
2. varamedlem Martin Gøranson (Bærums Verk Hauger IF) (gjenvalg)
velges for 1 år
3. varamedlem Silje Elise Sundsmoen Johansen (Nor92 IBK) (ny kandidat) velges for 1 år
(Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til Seksjonsstyret velges samlet. Deretter
velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.)
Valgkomiteen om innstillingen av kandidater til Seksjonsstyret:
I forbindelse med valg til Seksjonsstyret er det et mål å sikre representativt i styrearbeid med
innebandy på nasjonalt nivå i Norge til det beste for bredde og topp i innebandy i Norge.
Valgkomiteen har fulgt kriterier som tidligere opplyst. Kort oppsummert til NIFs og Bandyforbundets
lovverk og retningslinjer i tillegg til generell representativitet, valgbarhet og ordinære forventninger til
styrekandidater. Valgkomiteen har fått innspill med synspunkter om hva som er viktig for
innebandyen i Norge i større grad enn innspill på reelle kandidater.
Den spesielle korona situasjonen med nedstengning og ekstraordinære krav til både forvaltning og
drift av seksjonen har gitt et ekstra sterkt fokus på kontinuitet i tillegg til helt ordinær tilnærming til
innstilling og forventninger til et styre og styreverv.
Hele styret er på valg, men velges kun for 1 år på grunn av koronaforsinkelse, noe som i stor har grad
preget valgkomiteens arbeid. Valgperioden til Seksjonsstyret vil komme tilbake i normal 2 års syklus i
forbindelse med årsmøtet i 2022.
Om de innstilte kandidatene:
Paal Saastad
Tunet IBK - leder - gjenvalg
Paal sier at de siste to sesongene i stor grad har handlet om kriseledelse og håndtering av
koronapandemien. Det blir tema også kommende sesong, men forhåpentligvis i mindre grad. Parallelt
med dette har styrets arbeid handlet om å legge mulighetene til rette for vekst og utvikling i vår idrett i
årene fremover. Dels gjennom å sikre en langsiktig TV-avtale, som gir norsk innebandy en mulighet
den aldri tidligere har hatt, men også gjennom arbeid med langtidsplan. Å følge dette langsiktige
arbeidet videre og bidra demokratisk deltakelse er Paals motivasjon til å fortsette.
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Medlem av:
Region:
Stilling:
Idrettsbakgrunn:
Tillitsverv:

Tunet IBK
Oslo og Akershus Bandyregion
Porteføljeforvalter
Tennis, Kickboksing, Innebandy
NBF Forbundsstyret - Styremedlem (2016-dd)
NBF Seksjonsstyret innebandy – Styreleder (2017-dd)
Styremedlem Tunet IBK (ca. 2011-2015)
Sportslig leder Tunet IBK Elite (ca. 2013- 2015)
Tunet IBK Trener yngre lag (2013- 2020)

Ståle André Wiig
Sarpsborg IBK - nestleder - gjenvalg
Ståle ønsker fortsatt å ta del i den fremtidige utviklingen av innebandyen i Norge.
Det er viktig å se dette som en helhet, der både store og små, bredde- og toppklubber, føler tilhørighet
og felles eierskap til produktet innebandy!
Han mener samarbeidet mellom klubber, regioner/ kretser og forbund er det som blir viktig i årene
som kommer, for at vi skal lykkes.
Medlem av:
Region:
Stilling:
Idrettsbakgrunn:
Tillitsverv:

Annet:

Sarpsborg IBK
Sørøst Bandyregion
Senior Prosjektleder innen Bygg og Anlegg
Fotball, Bryting, Bandy, Innebandy.
Nestleder Innebandyseksjonen (2019-dd)
Styremedlem Innebandyseksjonens (2017-2019)
Prosjektleder for klubbutvikling i NBF, utnevnt av Forbundsstyret. (2019-dd)
Medlem av Seksjonstyret for bandy (2004-2006)
Styremedlem og trenerkoordinator Sarpsborg IBK (2014-2017)
Trener i innebandy for Sarpsborg IBKs junioravdeling for lag i klassene G13, G15,
G16, G18, G19 (2011-dd)
Leder Sarpsborg Bandyklubb (1997-2004)
Sarpsborg Bandyklubb junioravdeling (1987-2011)
Hovedleder U17 landslag i bandy (2003-2004)
Forbundskaptein U19 landslaget bandy i 3,5 år. (2004-2007)
Forbundsdommer i bandy (ikke vært aktiv de siste årene.)

Gitte Merete Bjerkelund
Tunet IBK - styremedlem - gjenvalg
Gitte finner det interessant å arbeide med innebandy som helhet og finne forslag/løsninger som gagner
de ulike grupperingene innenfor idretten. Hun er også medlem av dommerkomiteen, og får i den
sammenheng deltatt og bidratt med mer praktiske/driftsrelaterte oppgaver i tillegg styrearbeidet.
Samlet sett synes hun dette en god kombinasjon.
Medlem av:
Region:
Stilling:
Idrettsbakgrunn:
Tillitsverv:

Annet:

Tunet IBK
Oslo og Akershus Bandyregion
Avdelingsleder
Turn – svømming – håndball
NBF seksjonsstyre innebandy – styremedlem (2014-dd)
NBF forbundsstyre – styremedlem (2016- 2018) (Seksjonsstyrets representant)
Tunet IBK – styremedlem, nestleder, styreleder (2007- 2014)
Tunet IBK – lagleder yngre lag
Erfaring fra ulike styreverv i boligselskap, barnehage, korps og husflidslag som hhv
styremedlem, styreleder, økonomiansvarlig og studieleder
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Stian Bredby
Strømmen IBK - styremedlem - gjenvalg
Stian synes det er spennende å ta del i og bidra til arbeidet med å utvikle innebandyen i Norge
fremover og oppover! Både innenlands og utenlands.
Medlem av:
Region:
Stilling:
Idrettsbakgrunn:
Tillitsverv:

Strømmen IBK
Oslo og Akershus Bandyregion
Koordinator Posten Bring
Fotball, Innebandy
NBF Seksjonsstyre (2019-dd)
Styremedlem Strømmen IBK (2019-dd)

Per Melbye
Stavanger IBK - styremedlem - gjenvalg
Per mener at det er viktig at flest mulig regioner er representert i Seksjonsstyret. Dette vil ivareta
mangfoldet i denne fantastiske idretten vår i hele landet. Han er opptatt av å bidra til både bredde og
topp i innebandy fremover, og har flere verv i egen region.
Medlem av:
Region:
Stilling:
Idrettsbakgrunn:
Tillitsverv:

Stavanger IBK
Sørvest Bandyregion
Barnehagelærer
Friidrett
Styremedlem Stavanger IBK (2021-dd)
Leder valgkomite Sørvest bandyregion (2021-dd)
Trener Stavanger Herrer 1 (2019-dd)
Styremedlem NBF Seksjonsstyret innebandy (2018-dd)
Styremedlem valgkomite Sørvest bandyregion (2018- 2021)
Sportslig utvalg Sørvest bandyregion (2018- dd)
Styreleder Stavanger IBK (2015- 2018)
Oppmann SIF G2000 (fotball) (2013-2014)
Trener aldersbestemte lag Stavanger IBK (2012- 2018)
Trener aldersbestemte lag Tjensvoll FK (2006- 2012)

Kristine Løken
St. Croix IBK - styremedlem - gjenvalg
Det som inspirerer Kristine til å ta del i seksjonsstyre arbeid er først og fremst troen på at det skjer
mye spennende og positivt for idretten framover, både på topp - og breddenivå. Hun ser frem til å være
en del av og bidra til fremtidens innebandy-Norge!
Medlem av:
Region:
Stilling:
Idrettsbakgrunn:
Tillitsverv:

St. Croix Innebandyklubb
Sørøst Bandyregion
Adjunkt
Fotball, innebandy
Norges Bandyforbund - styremedlem Innebandyseksjonen (06.19- dd)
St. Croix Innebandyklubb - styremedlem (03.16- dd)
Begby Lokalsamfunnsutvalg - sekretær (03.04- 03.06)
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Ragnhild Rossehaug Ådland
IL Fjell-Kameraterne - styremedlem - gjenvalg
Ragnhild brenner for breddeidretten og vekst blant barn og unge over hele landet. Bredde skaper topp,
og det er et stykke igjen før vi har en stor og stabil bredde, særlig på jentesiden. Hun ønsker også å
bidra til at klubber og regioner/ kretser finner verktøy og metoder som skaper vekst for dem. Man må
ikke nødvendigvis finne opp hjulet hver gang, og det finnes ikke én fasit som passer for alle.
Medlem av:
Region:
Stilling:
Idrettsbakgrunn:
Tillitsverv:

Annet:

IL Fjell-Kameraterne
Hordaland Bandykrets
Sykepleier
Innebandy
Styremedlem Seksjonsstyret i innebandy (2015-dd)
Styreleder Fjell-Kam innebandy (2013-dd)
Styremedlem Hordaland Bandykrets (2014-2017)
Nestleder Hordaland Bandykrets (2017-2020)
Styremedlem IL-Fjellkameraterne (2014-dd)
Trener Fjellkam Dame 1 (2014-2018)
Trener Fjellkam Dame 2 (2018-dd)
Trener Barnebandy (2015-2020)
Trener småjenter (2020-dd)
Trener gutter '10 (2016-2018)
Spiller for Fjell-Kam Elite (2019/2020)

Petter Alexandersen
Sagene IF - varamedlem - gjenvalg
Petter arbeider for at klubber, spillere og forbund skal jobbe sammen om utviklingen av norsk
innebandy. «Sammen», som i motsetning til, «hver for oss».
Medlem av:
Region:
Stilling:
Idrettsbakgrunn:
Tillitsverv:

Annet:

Sagene IF
Oslo og Akershus Bandyregion
Lærer
Fotball, Friidrett, Innebandy
Varamedlem Seksjonsstyret (2019-dd)
Styremedlem Sagene Innebandy (2020-dd)
Sportslig leder Sagene Innebandy (2015-dd)
Hovedtrener Sagene IF herrer (2015-dd)
Sportslig leder Sagene Elite kvinner (2016-2020)
Hovedtrener Sagene IF Elite kvinner (19/20)
Coach Sagene IF Elite kvinner (16/17)
Ass Trener Sagene IF Elite kvinner (17/18-18/19)
17 år som spiller i Eliteserien inkl. A og U19 landslag.
Ekspertkommentator i Innebandyavisen fra (2017-dd)
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Martin Gøranson
Bærums Verk Hauger IF - varamedlem - gjenvalg
Martin er glødende opptatt av el- og superinnebandy. «Idrett for alle» sitt arbeid er viktig og noe han
har arbeidet mye med på klubbnivå i flere år. Han har også sittet i seksjonens inkluderingskomite i
inneværende periode. Martin synes det er viktig å påpeke at han på klubbnivå representerer en
breddeklubb i landets største region.
Medlem av:
Region:
Stilling:
Idrettsbakgrunn:
Tillitsverv:

Annet:

Bærums Verk Hauger IF (BVH)
Oslo og Akershus Bandyregion
Lærer
Innebandy, fotball, boccia (kun styre)
Trener G02-03 i BVH Innebandy (2013-2017)
Styremedlem i BVH Innebandy (2016-2019)
Leder av ungdomsutvalget i Akershus Idrettskrets (2018-2019)
Varamedlem i arbeidsutvalget i BVH (2018-2021)
Assistent i el-innebandy (u.d.)
Varamedlem NBF Seksjonsstyre innebandy (2018-dd)
Trener G06-08 i BVH Innebandy (2018-dd)
Trener el-innebandy i BVH Innebandy (2019-dd)
Styreleder i Helios IL (2020- dd)
Martin har vært i BVH siden han var 11 år. Martin hadde et lite spilleropphold i
Høybråten/Stovner, men fortsatte da i BVH som barnetrener. Martin har vunnet prisen
«Årets ildsjel i Akershus 2015» som han fikk for sitt arbeid i innebandyen i BVH, i
særlig grad med el-innebandy. Prisen førte til at han fikk bære den olympiske ild,
oppleve ungdoms-OL på Lillehammer i 2016 og se mye «behind the scenes».

Silje Elise Sundsmoen Johansen
Nor 92 Innebandyklubb - varamedlem - ny kandidat
Silje synes det er spennende å være med å utvikle innebandyen i Norge fra et annet perspektiv enn på
banen, og skape gode rammer for alle medlemmer.
Hun mener det er viktig å ha med mennesker som er engasjert i og som genuint ønsker det beste for
idretten vår.
Medlem av:
Region:
Stilling:
Idrettsbakgrunn:
Tillitsverv:

Annet:

NOR 92 Innebandyklubb
Buskerud Bandykrets
Brukerstyrt Personlig assistent og pleiemedarbeider i hjemmesykepleien.
Innebandy
Drammen Idrettsråd - Styremedlem (2020-dd)
NOR 92 Innebandyklubb juniorstyre – Styremedlem (2016-dd)
NBF seksjonsstyre Innebandy – Varamedlem (2016- 2018)
NBF seksjonsstyre Innebandy – Styremedlem (2018- 2018)
Buskerud Bandykrets – Styremedlem (2016- 2018)
NOR 92 Innebandyklubb – Trener for barn 5-14 år (2015-dd)
Ansatt i NBF – Prosjektstilling som Utviklingskonsulent Buskerud (2018-2019)
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10.2 Foreslå representant til Forbundsstyret
Denne velges formelt på Forbundstinget.
Seksjonsstyret forslag til vedtak:
Valgt leder av Innebandyseksjonen foreslås som representant til Forbundsstyret.

10.3 Valg av valgkomité
Seksjonsstyrets forslag til ny valgkomité
Leder
Medlem
Medlem
Vara

Torgeir Waterhouse (Tunet IBK)
Ellen Lind (Harstad IBK)
Per Harald Bai Stabell (Toppen IL)
Stian André B. Romslo (Fjellkameraterne IL)

10.4 Valg av representanter til Forbundstinget
Det skal velges 24 representanter som skal representere Innebandyseksjonen på Forbundstinget.
Seksjonsstyrets forslag til vedtak:
Årsmøtet gir Seksjonsstyret fullmakt til å finne personer som kan stille som seksjonens representanter
på Forbundstinget.
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