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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 2 år
2: Nestleder
velges for 2 år
3: 1. styremedlem
velges for 2 år
2. styremedlem
velges for 2 år
3. styremedlem
velges for 2 år
4. styremedlem
velges for 2 år
4: 1. varamedlem
velges for 2 år
2. varamedlem
velges for 2 år
3. varamedlem
velges for 2 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.
Pga. koronapandemien ble seksjonsårsmøtet i 2020 avlyst og flyttet til 2021. På Seksjonsårsmøtet i
2021 ble beretningene for 18/19, 19/20 og 20/21 behandlet.
Seksjonsårsmøtet i 2022 skal dermed bare behandle beretningen for sesongen 21/22.

4.1 ÅRSBERETNING INNEBANDY FOR 2021/2022
Se vedlegg.

5. REGNSKAP
Forbundstinget i 2018 vedtok at forbundets seksjonsårsmøter skal avholdes hvert annet år, og ikke
hvert år som tidligere.
Pga. koronapandemien ble Seksjonsårsmøtet i 2020 avlyst og flyttet til 2021. På Seksjonsårsmøtet i
2021 ble regnskapene for 18/19, 19/20 og 20/21 behandlet.
Seksjonsårsmøtet i 2022 skal dermed bare behandle regnskapet for sesongen 21/22.
Generelt:
Norges Bandyforbund med sine tre idretter (seksjoner/avdelinger) er et juridisk subjekt. Norges
Bandyforbund er et fullverdig medlem av Norges Idrettsforbund og har 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).
Det utarbeides derfor kun ett 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.
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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.

4

5.1 REGNSKAP FOR 2021/2022
Prosjektregnskap innebandyseksjonen
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6
7
8
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SUM BREDDE/REK. INNEBANDY
SUM INFORMASJON OG FORSIKRING
SUM STYRKE IDR. ROLLE I SAMFUNNET
ELITE HERRER
ELITE HERRER REISEKASSE
ELITE KVINNER
1. DIV. HERRER
SUM NM
DOMMEROBSERVASJON
DOMMERFORFALL OG UTSTYR
DIV. SERIER
SUM IDRETTSL. AKTIVUTSTILBUD
A MENN
U19 MENN
A KVINNER
U19 KVINNER
SUM TOPPIDRETT
SUM TRENERUTDANNING
SUM DOMMERUTDANNING
SUM KOMPETANSEUTVIKLING
KRETS
TILSKUDD KLUBB
KONTINGENTER INT FORB.
KONTIGENTER SFF
ANDRE INNSATSOMRÅDER
SUM NBF
SUM SEKSJONSTYRET
SUM DOMMERKOMITE - MØTER
INT. REPRESENTASJON
ÅRSMØTE INNEBANDY
SUM STYRE OG KOMITEER
SUM ADMINISTRASJON
SUM SPONSORINNTEKTER
ÅRSAVGIFT
MEDIAVGIFT
ÅRSMØTEAVGIFT
LISENS
OVERGANGER
PROTEST/APPELL
BØTER O.L.
RAMMETILSKUDD
SUM ANDRE INNTEKTER
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SUM FINANS

1
40000
40006
40050
40100
40500
40850
40990
2

3

4
86000
86100
87000
87100
5

PROSJEKTRESULTAT

R-21/22
750 648
119 920
870 568
-421 910
15 000
-250 353
-264 814
-126 966
116 427
44 727
260 000
-627 888
1 441 433
135 898
634 760
229 672
2 441 763
4 203
308 364
312 567
200 000
2 191 849
86 958
36 526
2 515 333
10 318
92 674
4 522
10 346
20 936
235 991
6 292 279
-240 000
0
0
0
-5 904 521
-507 293
-2 500
-4 000
-3 757 167
-10 175 481

B-21/22
750 000
44 400
794 400
-429 000
0
-195 000
-270 000
100 000
0
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
0
0
353 000
6 268 452
-120 000
-99 000
-105 000
-64 500
-5 350 000
-450 000
0
0
-3 850 000
-9 918 500

Diff. 21/22
-648
-75 520
-76 168
-7 090
-15 000
55 353
-5 186
226 966
-116 427
5 273
0
143 888
-358 433
247 102
178 240
1 028 328
1 095 237
160 797
26 636
187 433
0
-591 849
3 042
474
-588 333
77 682
147 326
20 478
-10 346
-20 936
117 009
-23 827
120 000
-99 000
-105 000
-64 500
554 521
57 293
2 500
4 000
-92 833
256 981

-2 191 849

-1 600 000

591 849

-6 315 000

-2 900 000

-566 716

1 257 352

1 824 068

-139 490

-332 153
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B-22/23
B-23/24
800000
850000
150000
190000
950 000
1 040 000
-504 000
-540 000
0
0
-280 000
-342 000
-330 000
-350 000
-30 000
-30 000
40 000
50 000
60 000
65 000
290 000
310 000
-754 000
-837 000
1 535 000
440 000
640 000
450 000
520 000
1 740 000
480 000
350 000
3 175 000
2 980 000
190 000
230 000
410 000
430 000
600 000
660 000
210 000
220 000
6 315 000
2 900 000
90 000
105 000
38 000
40 000
6 653 000
3 265 000
60 000
70 000
225 000
330 000
28 000
30 000
25 000
50 000
30 000
0
368 000
480 000
6 512 510
6 740 447
-120 000
-120 000
-100 000
-105 000
-110 000
-115 000
-65 000
0
-6 450 000 -6 800 000
-594 000
-620 600
0
0
0
0
-3 900 000 -4 000 000
-11 219 000 -11 640 600

Kommentarer til de enkelte prosjektene/prosjektklassene for regnskapet 2021/22:
På grunn av den usikre utviklingen av pandemien var det knyttet usikkerhet til budsjettet for
sesongen 21/22. Usikkerheten om gjennomføring av den organiserte aktiviteten og inntektene fra
denne, samt planlagt deltakelse (U-19VM) på New Zealand, var grunnen til at budsjettet ble
saldert med underdekning på kr 1.257.352. Grunnet strenge restriksjoner knyttet til covid-19
ble U-19 VM på New Zealand avlyst. Pandemien førte til at en stor del av aktiviteten ble
nedstengt fra medio desember og ut januar, da det igjen ble åpnet opp for aktivitet. Mye av
planlagt serie- og cupaktivitet ble derfor mulig å gjennomføre. Dette bidro til at aktivitetsinntektene ble noe høyere enn det som av forsiktighetsgrunner ble lagt til grunn ved
budsjettering.
Reduserte kostnader og høyere inntekter enn forventet ved budsjetteringen har bidratt til at
regnskapet for avdelingen viser et driftsoverskudd på kr 566.716. Det ble budsjettert med et
underskudd på kr 1.257.352,-. Resultatet er derfor kr 1.824.068 bedre enn estimert ved
budsjetteringen for perioden.
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 en andel av informasjonskostnader
og ansvarsforsikringen, som omfatter hele organisasjonen. Utgiften til dette er henholdsvis kr 85.720,og kr 34.200,-. Firmaet Affintitet as er engasjert for å utarbeide informasjons- og
kommunikasjonsstrategi for NBF og seksjonene. Andel av kostnadene for dette er belastet seksjonene.
Dette er grunnen til at kostnaden er høyere enn budsjettert.
Størstedelen av kostnadene i denne klassen er innebandyseksjonens andel av NBFs
utviklingsvirksomhet. Det er denne virksomheten som ivaretar arbeidet som understøtter det meste av
NBFs medlemsøkning, aktivitetsveksten og den geografiske utbredelsen av innebandyidretten i Norge.
Denne virksomheten skaper mye av grunnlaget for den fremtidige utviklingen av og økningen i
seksjonens lisensinntekter. Alt tyder på at ytterligere innsats på dette området er forutsetningen for å
sikre tilstrekkelige inntekter for å dekke innebandyseksjonens fremtidige kostnader fra driften av
forbundsserie- og landslagsvirksomhet.
Idrettslagenes aktivitetstilbud
Inntektene i denne klassen er noe høyere enn budsjettert. Grunnen til dette er at det deltok flere lag i
elite kvinner enn det som ble forutsatt ved budsjetteringen. NBF mottok kompensasjon på kr 111.000,for ikke gjennomført NM i 2020. NM-finalene ble budsjettert med en kostnad på kr 100.000,-. NMarrangementet gikk, for NBFs del, med et mindre overskudd. Dette er vesentlig bedre enn tilfelle har
vært de siste årene.
Tidligere har NBF bekostet TV-produksjon av NM-finalene. Denne kostnaden dekkes nå av avtalen
med TV2. Tidligere har TV-produksjonskostnadene vært i størrelsesorden kr. 60-70.000,-.
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 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 kostbar enn
forutsatt, og beløper seg nå til over 50 millioner. NBF besluttet ikke å påta seg de usikre forpliktelsene
det ville medføre å gå inn på «eiersiden» sammen med NIF og de øvrige særforbundene. NBF betaler
derfor leie/lisens samt supportkostnader for å benytte applikasjonen.
Landslag
Flere internasjonale arrangementer ble utsatt denne sesongen. Kostnadene som er belastet denne
klassen er div. faste kostnader samt faste andeler av trenerhonorarer, reise- og boutgifter ved samlinger
og mesterskap.
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Kompetanseutvikling
Her føres innebandyseksjonens andel av kostnadene til trenerutdanning som er, grunnet utfordringer
med gjennomføring av aktiviteten, vesentlig lavere enn forventet.
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.
Tilskuddet til klubber, på prosjekt 86100, gjelder etablering av åtte utendørs innebandybaner i
lokalmiljøene til like mange innebandyklubber. Tilskuddet til klubber på prosjekt 86100 er
videreføring av øremerkede tilskudd, som NBF har mottatt fra både staten og stiftelser/fond. Av dette
utgjør tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB i 2021 på kr 1.600.000,- til etablering av åtte
utendørsbaner den største andelen. Disse anleggene ble godt mottatt av klubbene, og det var et stort
antall klubber som ønsket å få etablert slikt anlegg i sitt nærmiljø. Det ble våren/sommeren 2021 satt
opp syv baner. Hvert anlegg ble tildelt kr 200.000,- i støtte. På grunn av prosess med Oslo kommune
for å avgjøre plassering av den siste banen, blir den oppført våren 2022. Sparebankstiftelsen DNB
mente at utendørsbanene treffer godt i forhold til formålet med stiftelsens tilskudd. Stiftelsen har
derfor innvilget NBFs søknad i 2022 på kr 5.000.000 til etablering av ytterligere 22 – 25 baner.
Planene er at disse banene blir etablert i 2022 og 2023. Overføringen fra Sparebankstiftelsen DNB er
inntektsført i klassen finans. Kostnaden ført på prosjekt 86100 balanserer mot inntekten i klassen
finans, og har derfor ingen påvirkning på avdelingens driftsresultat.
Kostnaden på prosjekt 87000 er den årlige medlemsavgiften/kontingenten til IFF.
Kontingent SFF 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
Mye av sesongens møtevirksomhet har foregått via digitale løsninger. Dette ble også tilfellet for noen
internasjonale møter. Kostnadene for styrer og komiteer har derfor vært betydelig lavere enn
budsjettert.
Sponsorinntekter
På grunn av utsatt VM ble det gjennomført senior-VM for både kvinner og menn i perioden. I henhold
til TV2-avtalen betaler selskapet kr 120.000,- pr mesterskap. At det i sesongen ble gjennomført to
senior VM førte til at denne inntekten ble kr 240.000,-.
Andre inntekter
De faste avgiftene
På grunn av pandemien ble det besluttet å ikke fakturere klubbene for årsavgift, mediaavgift og
årsmøteavgift. Disse avgiftene for 2022 blir fakturert klubbene høsten 2022.
Lisens
På grunn av usikkerhet knyttet til pandemiens påvirkning av aktivitetsomfanget ble lisensinntektene
forsiktig budsjettert. Det ble løst flere lisenser enn antatt ved budsjetteringen. Dette sammen med godt
samarbeid med forsikringsselskapet førte til at netto lisensinntekter ble noe høyere enn forutsatt ved
budsjetteringen. Selv om det er løst færre lisenser denne sesongen enn i sesongen før pandemien har
skadeantallet/kostnadene vært tilsvarende det som var tilfelle før pandemien.
Overganger
Det er meldt betydelig flere overganger enn det som ble lagt til grunn for budsjetteringen.
Antall overganger i sesongen er tilsvarende antallet før pandemien.
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Rammetilskudd
NBFs idretter tildeles andel av de offentlige tilskuddene (tippemidlene/rammetilskuddet) på
tilsvarende måte som om de var selvstendige særforbund. Det er flere grunner til at dette tilskuddet er
noe lavere enn forutsatt ved budsjetteringen. Det er tatt opp flere særforbund og idrettsstyret har
godkjent et antall nye grener som nå tildeles andel av post 2. NIF har fått Kulturdepartementets aksept
for å bruke andel av rammetilskuddet (post 2) til idrettens utvikling av idrettens digitale applikasjoner.
Fordelingen av lisens- og driftskostnader for idrettens felles applikasjoner er også endret. Dette har
ført til at NBFs andel av disse kostnadene har økt med over kr 200.000,-. Alle disse
kostnadsøkningene er belastet post 2 tilskuddene. Innebandyseksjonen belastes andel av kostnaden
som er fakturert NBF.
Finans
Av inntektene på denne posten kr 2.191.849,- utgjør tilskuddet fra Sparebankstiftelsen DNB til
utendørsbaner den største andelen. Ellers består denne inntekten av tilskudd fra staten og
stiftelser/fond. Disse inntektene er i sin helhet overført/benyttet til rettelegging av aktivitet på lokalt
nivå.
Seksjonens driftsresultat for sesongen 20/21 er kr 566.716,-.
Disponering av seksjonens overskudd kr 566.716,Forbundsstyret har vedtatt og disponere kr 1.500.000,- av NBFs overskudd for 2021 til seksjonenes
«egenkapital». Avsetningen fordeles i henhold til seksjonens medlemstall (NIFs aktivitetstall pr
31.12.2019). På dette grunnlaget henføres kr 238.500,- til bandy (15,9% av medlemsantallet), kr
1.182.000,- til innebandy (78,8% av medlemsantallet) og kr 79.500,- til hockey (5,3% av
medlemsantallet).
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/disponering av 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 566.716,-.
I henhold til tidligere årsmøtevedtak skal andel av driftsoverskudd henføres innebandyseksjonens
kretsfond. Andelen av forbundsstyrets overskudd kr 1.182.000,- henføres seksjonens «egenkapital»,
som ved inngangen av regnskapsperioden var negativ med kr 1.194.760,11, og er etter disposisjonen
negativ med kr. 12.760,11. Seksjonsstyret foreslår at kr 150.000,- av avdelingens overskudd henføres
seksjonens «egenkapital» som da blir positiv kr 137.240,-. Resterende andel av avdelingens overskudd
kr 416.716,- henføres innebandyseksjonens kretsfond.
Seksjonen kan med forbundsstyrets samtykke disponere sin «egenkapital».
Det er ikke foretatt utbetalinger fra innebandyseksjonen kretsfond. Dette fondet var ved inngangen av
sesongen kr. 661.890,53. Etter at andelen av årets overskudd kr 416.716,- er henført fondet er
kretsfondet kr 1.078.606,53.
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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.)

IFF oppdaterer sitt spillereglement hvert fjerde år. I år kommer spillereglementet med følgende
vesentlige endringer (se også vedlagte dokument):
Regelverket er blitt kjønnsnøytralt.
Det er innarbeidet en ordliste, der termer og begreper brukt i regelverket er forklart.
Det er innført fire begrep om ulovlig, fysisk spill.
Lagstraffene 2 og 5 minutter er erstattet av liten (2 minutter) og stor lagstraff (2+2 minutter).
Regelen om dobbeltspark er tatt ut.
Antall kampstraffkategorier er redusert fra tre til to.
Det er ikke lenger påkrevet for utespillere å spille i knestrømper og at disse skal være trukket opp.
Informasjon:
Årsmøtet har tidligere vedtatt at Norge skal følge de internasjonale spillereglene.
Forslag til vedtak:
De nye, oppdaterte spillereglene vedtas og tas til etterretning.

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

6.2.1 Forslag fra Greåker IBK:
Endring av §13 Økonomiske bestemmelser punkt 5. Fordeling av inntekter i sluttspillet.
Bakgrunn:
I dag får klubbene som spiller en NM-Finale ingen goder av NBF foruten én gratis inngang for
klubbens leder. Dette mener klubben er lite i forhold til kostnader knyttet til en NM-Finale, i tillegg
legges det ikke noe til rette for supportere til deltagende lag og samarbeidspartnere. I andre idretter der
det spilles flere NM-Finaler sitter klubbene på inntektene og kan selv arrangere noe for sine
samarbeidspartnere, medlemmer og supportere. I idretter der det spilles én kamp har forbundet lagt til
rette for klubbene som deltar ved form av økonomisk støtte, fribilletter eller andre forhold som er til
nytte for de deltagende lag. Dette forslaget gir ingen direkte økonomisk støtte til lagene foruten
fribillettene sin verdi som gis til lagene.
Slik lyder § 13 punkt 5 i dag:
I alle sluttspillkamper for elitedivisjonen beholder hjemmelagene sine brutto inntekter fullt ut. Ved et
eventuelt ulikt antall hjemmekamper, skal billettinntektene fra den siste hjemmekampen fordeles med
60 % til hjemmelag og 40 % til bortelag, etter at dokumenterte pålagte utgifter er trukket fra.
I NM finalen inngås det økonomisk avtale mellom teknisk arrangør og NBF i hvert enkelt tilfelle.
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Bestemmelsen ønskes endret til:
§ 13 punkt 5 - Fordeling av inntekter i sluttspillet.
I alle sluttspillkamper for elitedivisjonen beholder hjemmelagene sine brutto inntekter fullt ut. Ved et
eventuelt ulikt antall hjemmekamper, skal billettinntektene fra den siste hjemmekampen fordeles med
60 % til hjemmelag og 40 % til bortelag, etter at dokumenterte pålagte utgifter er trukket fra.
I NM finalen inngås det økonomisk avtale mellom teknisk arrangør og NBF i hvert enkelt tilfelle, men
deltagende lag for senior har følgende rettigheter:
Alle deltagende lag i NM-finalene for senior mottar 100 fribilletter av NBF straks klubbene er klare
for NM-finalen.
Arrangør av NM-finalene for senior setter av egne områder/sektorer for hjemmelag og bortelag etter
ønske fra lagene. Klubbene melder fra til arrangør hvor mange supporterplasser som ønskes, men
maks 60 % av hallens kapasitet.
NM-Finalistene for senior får mulighet til å kjøpe kampbillett til sin kamp før de legges ut for salg til
allmennheten. Andelen forhåndsbilletter begrenses til 60 % av kapasitet av hallen, 30 % til hvert av
lagene. Forhåndssalg og de vederlagsfrie billettene.
Arrangør bør legge til rette for NM-finalistene sine samarbeidspartnere med et eget rom. Rommet bør
ta minst 10 personer.
Seksjonstyrets innstilling:
Seksjonsstyret ønsker å høre diskusjonen på årsmøtet før man tar stilling i saken.

6.2.2 Forslag fra Seksjonsstyret:
Tilpasning av nasjonalt overgangsreglement i §29 med internasjonalt overgangsreglement.
Bakgrunn:
IFF har unntak fra overgangsreglene for internasjonale overganger for spillere som ikke har spilt siste
to sesonger. NBF bør ha tilsvarende regler for overganger nasjonalt.
Det foreslås følgende endring av kampreglementet § 29.2 (helt ny tekst):
En spiller, som ikke har løst lisens de siste to år, kan ikke nektes overgang, med mindre spilleren har
uoppgjorte forpliktelser til gammel klubb.
Overgangen gjennomføres uten overgangsgebyr og karantene, men overgangsskjema må fylles ut og
signeres av alle parter, som i andre overgangssaker.
En overgang for en spiller som ikke har løst lisens siste to år behandles også utenfor det ordinære
overgangsvinduet (1.mai - 15. januar).

6.2.3 Forslag fra Harstad IBK:
Endring av §29 punkt 2 om overganger generelt
Bakgrunn:
Harstad (og sikkert flere andre klubber) opplever at spillere blir ureglementert kontaktet og at
regelverket rundt dette er diffust samt en potensiell straff (om man får noen) ikke er avskrekkende.
Slik lyder § 29 punkt 2 i dag:
Dersom en spiller har gjort opp sine forpliktelser (for eksempel betalt kontingent og levert utstyr)
overfor gammel klubb, kan spilleren gå over til ny klubb.
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Spillere som ikke har spilt obligatorisk kamp de 2 siste kalenderår er spilleberettiget for sin nye klubb
når generelle betingelser under § 29 punkt 1 og 2 er oppfylt. Forpliktelsene til tidligere klubb må være
i orden. Lisens må være betalt.
Dersom en klubb ønsker å tilegne seg spiller(e) fra andre klubber, skal klubben meddele
moderklubben dette i rekommandert brev, alternativt e-post, før samtaler innledes med spiller(en). Epost må bekreftes mottatt før samtaler kan innledes. Ervervende klubb har bevisbyrden for at
bekreftelse av e-post foreligger.
Dersom slik meddelelse til moderklubb ikke foreligger, straffes ervervende klubb etter «Sanksjons- og
protestreglementet». Brudd på meddelelsesplikten kan ikke føre til at overgangen blir kjent ugyldig.
Svar på forespørsel fra den gamle klubben skal også sendes rekommandert, alternativt via e-post
innen 14 dager. Hvis svar ikke blir sendt på foreskrevet måte og innen den gitte frist, må NBF
involveres før spiller kontaktes. Svar fra gammel klubb er kun gyldig hvis dette er undertegnet av
tillitsvalgt som har myndighet for å tegne klubben eller person som klubbens styre har bemyndiget til
dette. Det samme gjelder for undertegning av overgangsskjema. Den som søker overgang er ansvarlig
for at nødvendige dokumenter er signert av bemyndigede personer i den gamle klubben og den nye
klubben.
Hvis den gamle klubben svarer at søkeren har ordnet sine forpliktelser, eller dersom den gamle
klubben unnlater å svare på foreskrevet måte, (jf. § 29-2, 5 ledd), regnes opptakingskravene å være i
orden, og medlemskapet regnes fra spørredagen.
Ingen kan opptas som medlem av ny klubb før oppgjør med tidligere klubb er ordnet. Hvis oppgjøret
først blir ordnet etter spørredagen, blir medlemskapet i den nye klubben regnet fra og med den dagen
den gamle klubben får oppgjør.
Er spilleren over 17 år, hvilket betyr fylt 17 år ved kalenderårets begynnelse, skal det betales et
overgangsgebyr til Norges Bandyforbund
Det innbetalte gebyret må knyttes til en bestemt spiller. Beløpet må være innbetalt før spilletillatelse
kan gis.
Ved spillerovergang skal det fylles ut et korrekt overgangsskjema ifølge retningslinjer vedrørende
overganger. Ufullstendig utfylt overgangsskjema behandles ikke.
Overgangsaker som ved overgangsperiodens slutt mangler betaling og/eller underskrift fra begge
klubber, vil ikke bli behandlet før 1.mai.
Med dette menes at karantenetiden starter å løpe fra 1.mai, og at spilleren fram til 1.mai er
spilleberettiget for gammel klubb.
Det er den nye klubbens ansvar å kontakte moderklubb i henhold til overgangsreglene.
For at moderklubb skal kunne stoppe en overgang, må overgangsskjemaet undertegnes og grunnen til
å stoppe en overgang noteres skjemaet.
Bestemmelsen ønskes endret til:
§ 29.2 – Generelt
Dersom en spiller har gjort opp sine forpliktelser (for eksempel betalt kontingent og levert utstyr)
overfor gammel klubb, kan spilleren gå over til ny klubb.
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Spillere som ikke har spilt obligatorisk kamp de 2 siste kalenderår er spilleberettiget for sin nye klubb
når generelle betingelser under § 29 punkt 1 og 2 er oppfylt. Forpliktelsene til tidligere klubb må være
i orden. Lisens må være betalt.
Dersom en klubb ønsker å tilegne seg spiller(e) fra andre klubber, skal klubben meddele
moderklubben dette i rekommandert brev, alternativt e-post, før samtaler innledes med spiller(en). Epost må bekreftes mottatt før samtaler kan innledes. All ulovlig kontakt fra personer tilknyttet
ervervende klubb (spillere, trenere etc) som kan bevises, vil regnes som kontakt fra ervervende klubb.
Ervervende klubb har bevisbyrden for at bekreftelse av e-post foreligger.
Dersom slik meddelelse til moderklubb ikke foreligger, straffes ervervende klubb etter «Sanksjons- og
protestreglementet» med en bot på 30000,- kroner og ved grovt overtramp, poengtrekk. Brudd på
meddelelsesplikten kan ikke vil føre til at overgangen blir kjent ugyldig.
Svar på forespørsel fra den gamle klubben skal også sendes rekommandert, alternativt via e-post innen
14 dager. Hvis svar ikke blir sendt på foreskrevet måte og innen den gitte frist, må NBF involveres før
spiller kontaktes. Hvis spilleren er under kontrakt og moderklubben ikke ønsker at spilleren kontaktes
før kontrakten går ut, meddeles dette ervervende klubb og dette må da respekteres for å unngå
sanksjoner. Svar fra gammel klubb er kun gyldig hvis dette er undertegnet av tillitsvalgt som har
myndighet for å tegne klubben eller person som klubbens styre har bemyndiget til dette. Det samme
gjelder for undertegning av overgangsskjema. Den som søker overgang er ansvarlig for at nødvendige
dokumenter er signert av bemyndigede personer i den gamle klubben og den nye klubben.
Hvis den gamle klubben svarer at søkeren har ordnet sine forpliktelser, eller dersom den gamle
klubben unnlater å svare på foreskrevet måte, (jf. § 29-2, 5 ledd), regnes opptakingskravene å være i
orden, og medlemskapet regnes fra spørredagen.
Ingen kan opptas som medlem av ny klubb før oppgjør med tidligere klubb er ordnet. Hvis oppgjøret
først blir ordnet etter spørredagen, blir medlemskapet i den nye klubben regnet fra og med den dagen
den gamle klubben får oppgjør.
Er spilleren over 17 år, hvilket betyr fylt 17 år ved kalenderårets begynnelse, skal det betales et
overgangsgebyr til Norges Bandyforbund
Det innbetalte gebyret må knyttes til en bestemt spiller. Beløpet må være innbetalt før spilletillatelse
kan gis.
Ved spillerovergang skal det fylles ut et korrekt overgangsskjema ifølge retningslinjer vedrørende
overganger. Ufullstendig utfylt overgangsskjema behandles ikke.
Overgangsaker som ved overgangsperiodens slutt mangler betaling og/eller underskrift fra begge
klubber, vil ikke bli behandlet før 1.mai.
Med dette menes at karantenetiden starter å løpe fra 1.mai, og at spilleren fram til 1.mai er
spilleberettiget for gammel klubb.
Det er den nye klubbens ansvar å kontakte moderklubb i henhold til overgangsreglene.
For at moderklubb skal kunne stoppe en overgang, må overgangsskjemaet undertegnes og grunnen til
å stoppe en overgang noteres skjemaet.
Seksjonstyrets innstilling:
Seksjonsstyret ønsker å høre diskusjonen på årsmøtet før man tar stilling i saken.
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6.3 Andre forslag innebandy
(Krever simpelt 1/2 flertall av avgitte stemmer for å bli vedtatt.)

6.3.1 Forslag fra Harstad IBK:
Fordeling reisekasse.
Harstad IBK foreslår en bedre og mer rettferdig fordeling av reisekassen. I år har den vært fordelt
50/50 mellom Harstad og Sandnes. Vi anslår at de reelle utgiftene til disse lagene er nærmere 80/20 i
favør Harstad. Det er fordi billettene i utgangspunktet er mye dyrere mellom Harstad og Gardermoen
enn Stavanger og Gardermoen. Det er mange flere avganger og flere selskap å velge mellom. Harstad
må stort sett fly på fredager med ekstra overnatting og leiebiler, mens Sandnes kan fly på lørdager. De
har også muligheten til å ta bil/buss, noe de har gjort flere ganger. Dette er svært kostnadsbesparende
og reisetiden er ca det samme som fra man begynner på flyreisen til man sitter på hotellet. Med få
avganger er vi svært rammet av store arrangementer som Nato-øvelser på vinteren. Samlet utgjør dette
at de reelle utgiftene til disse lagene er veldig forskjellige og vi ønsker en mer rettferdig fordeling av
kassen. Vi foreslår derfor en fordeling av kassen på 70% for lag nord for Trondheim, og 30% for lag
sør for Trondheim. Neste sesong, når det er to lag nord for Trondheim, Foreslår vi 40% hver av kassen
til Harstad og Narvik og 20% til Sandnes.
Seksjonstyrets innstilling:
Seksjonsstyret ønsker å høre diskusjonen på årsmøtet før man tar stilling i saken.

6.3.2

Forslag dommergodtgjørelse fra og med sesongen 2022/2023:

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

kr. 1250,- pr. dommer
kr. 1250,- pr. dommer
kr. 1100,- pr. dommer
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(økning 50,-)
(økning 50,-)
(økning 50,-)

7. AVGIFTER FOR SESONGENE 2022/2023 og 2023/2024*
7.1 Forslag serieavgifter for 2022/2023
Eliteserien menn (12 lag)

Kr.

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

Eliteserien kvinner (8 lag)

42.000,45.000,30.000,4.000,3.000,3.000,SUM:

127.000,-

1.div ØST menn (9 lag)

Kr.

Serieavgift:
Påmeldingsavgift
Reisekasse dommer
Sensoravgift (dommerobservasjoner)

33.000,15.000,4.000,SUM:

Kr.

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

35.000,15.000,20.000,4.000,3.000,3.000,SUM:

80.000,-

52.000,-

7.2 Forslag serieavgifter for 2023/2024*
Eliteserien menn (12 lag)

Kr.

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

Eliteserien kvinner (9 lag)

45.000,45.000,30.000,4.000,3.000,3.000,SUM:

1.div ØST menn (10 lag)

Kr.

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

130.000,-

38.000,15.000,20.000,4.000,3.000,3.000,SUM:

Kr.

Serieavgift:
Påmeldingsavgift
Reisekasse dommer
Sensoravgift (dommerobservasjoner)

35.000,15.000,4.000,SUM:

54.000,-

7.3 Andre avgifter
Følgende avgifter foreslås for sesongene 2022-2023 og 2023-2024*:
Overgangssaker som er klare til behandling før 1.9:
kr. 850,Overgangssaker som er klare til behandling etter 1.9:
kr. 1600,Gebyr ved utlån av spillere over 17 år:
kr. 1600,Dobbel representasjon for spillere i alderen 16-22 år
kr. 1600,Medieavgift for klubber i obligatorisk seriespill:
kr. 800,Årsmøteavgift for klubber i obligatorisk seriespill:
kr. 500,-

(økning 100,-)
(økning 100,-)
(økning 100,-)
(økning 100,-)
(Ingen endring)
(Ingen endring)

* Avgiftene for sesongen 2023/24 hadde falt ut fra de opprinnelig utsendte saksdokumentene til årsmøtet.
Forslag til budsjett for 2023/24 (sak 9.2) er ikke endret, da avgiftene i sak 7.2 allerede var tatt med i
budsjettforslaget.
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83.000,-

8. BEHANDLE LANGTIDSPLAN
Se eget vedlagt dokument for langtidsplan vedtatt på seksjonsårsmøtet i 2021.
Siden langtidsplanen er vedtatt i perioden frem til 2030, vil det på årsmøtet kun bli gitt en redegjørelse for
pågående arbeid og fokusområder i tiden fremover.

9. FORESLÅ BUDSJETT
9.1 Budsjett for sesongen 2022/2023
Se forslag til budsjett for Innebandyseksjonen for sesongen 2022/2023 på side 5 i dette dokumentet.
Kommentarer til budsjettet for 2022/2023
Budsjettet forutsetter at kommende sesong blir en normal sesong og at organisasjonens
aktivitetsutvikling går mot aktivitetsomfanget før pandemien.
Styrke idrettens rolle i samfunnet
Kostnadene i denne klassen består av andel av felleskostnader og bidrag til NBFs utviklingsvirksomhet.
Felleskostnadene går til dekning av andel av informasjonskostnader og ansvarsforsikring som omfatter hele
organisasjonen.
Størstedelen av kostnadene i denne klassen, kr 800.000,-, er innebandyseksjonens andel av NBFs
utviklingsvirksomhet. Det er denne virksomheten som ivaretar arbeidet som understøtter det meste av NBFs
medlemsøkning, aktivitetsveksten og den geografiske utbredelsen av innebandyidretten i Norge. Denne
virksomheten skaper mye av grunnlaget for den fremtidige utviklingen av og økningen i seksjonens
lisensinntekter. Pandemien har ført til tilbakegang i medlemsmassen og aktivitetsomfanget, og med det
reduserte inntekter. Som en konsekvens bør denne posten prioriteres og økes. Økt medlemsantall og økt
aktivitet er sentrale momenter i seksjonens langtidsplan.
Økning av denne posten vil bidra til inntektsøkning, som nødvendig forutsetning for dekning av
innebandyseksjonen fremtidige kostnader for driften av forbundsserie- og landslagsvirksomhet. Alternativet
er en markant økning av påmeldingsavgiften til forbundsseriene.
Idrettslagenes aktivitetstilbud
Forbundsserieavgiftene er justert i henhold til planen som ble presentert av Seksjonsstyret på årsmøtet i
2021, samt forventet antall lag som er påmeldt til serien kommende sesong. Planen har som mål at
forbundsserieaktiviteten blir økonomisk «selvbærende».
Etter denne justeringen av avgiftene og bidraget fra TV2-avtalen er underdekningen på driften av
forbundsseriene ca. kr. 300.000,-. Det er positivt at andelen av kostnadene for driften av forbundsserien, som
dekkes inn av lisensinntekter betalt av de som deltar i den brede aktiviteten på regionalt nivå, er redusert.
Det forventes at forbundsseriene gjennomføres som normalt kommende sesong.
Det er nå innført at NM-finalene senior og NM-finalene aldersbestemte klasser gjennomføres i to separate
arrangementer. Det er mulig at et NM-arrangementet for aldersbestemte klasser kan gå i balanse ved at
arrangørklubben dekker samtlige kostnader og beholder inntektene.
På grunn av omlegging av funksjonalitet i TA (webdelere) forventes det at kostnadene for drift og support
for TA blir noe høyere kommende sesong. Drift og support av applikasjonen dommeroppgjør vil
sannsynligvis bidra til noen kostnader, men størrelsen på denne kostnaden er ikke avtalt med NIF. Direkte
kostnader for transaksjonene i «dommeroppgjør» er naturlig at dekkes av klubbene.
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Landslag
Det forventes at landslagsvirksomheten gjennomføres i henhold til IFFs planer kommende sesong. Dette er
lagt til grunn for budsjettene. Det er primært gjennomføring av utsatte mesterskap/kvalifiseringer og høye
oppholdskostnader knyttet til VM-deltakelsen for menn, som kommer til å øke landslagskostnadene for
kommende sesong.
Kompetanseutvikling
Det forventes at seksjonens bidrag til trenerutdanningen øker noe.
Seksjonen har planlagt at dette i fremtiden bør bli et av de sentrale satsningsområdene.
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.
NBF har søkt og fått tilskudd fra en rekke offentlig etater og stiftelser. Disse tilskuddene er øremerket og
forventes rettet mot bedringen av rammebetingelser og aktivitetsøkning på lokalt nivå, samt for paraidrett.
Det største tilskuddet er gitt av Sparebankstiftelsen DNB til etablering av utendørsbaner. Det samlede
tilskuddet er på kr 5.000.000,-. Det er planlagt å etablere 22-25 baner på grunnlag av tilskuddet hvor 12-15
baner forventes å bli satt opp i løpet av kommende sesong. Til dette forventes det at det deles ut kr
2.5000.000,- av tilskuddet. For øvrig er det gitt ytterligere tilskudd på kr 1.100.000,- (3.300.000,- over tre år)
av Sparebankstiftelsen DNB, kr 100.000,- av stiftelsen DAM, kr 1.205.000,- av Bufdir, kr. 900.000,- av
KUD og kr 510.000,- av Gjensidigestiftelsen. De budsjetterte kostnadene på denne posten salderes mot
inntekten under finans, og har derfor ingen netto innvirkning på budsjettet.
Det er utlyst ekstraordinære tilskudd fra KUD på i overkant av 100 millioner. Disse tilskuddene er rettet mot
tiltak for utsatte grupper hvor paraidrett, integrering og økonomiske barrierer for barn og ungdoms deltakelse
i den organiserte idretten, er sentralt. Innretningen av NBFs virksomhet bør treffe godt i forhold til føringene
på disse tilskuddene. Det er derfor grunn til å forvente at NBF også mottar noe av disse tilskuddene.
Søknadsfristen for den første utdelingen av disse midlene er 13. juni 2022.
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 vil avholdes noen møter digitalt. Med utgangspunkt i det forventede
aktivitetsomfanget 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 det ble brukt i tidligere år.
Administrasjon
Det forutsettes at administrasjonskostnadene øker tilsvarende den generelle kostnadsveksten (KPI).
Sponsorinntekter
I henhold til avtalen NBF har inngått med TV2 og MyGame skal NBF motta rettighetsinntekter på kr.
120.000,- kommende sesong.
Andre inntekter
Det forventes at de faste medlemsavgiftene faktureres som normalt kommende sesong.
Seksjonsårsmøtet kan justere mediaavgiften og årsmøteavgiften, men årsavgiften vedtas på forbundstinget.
Disse avgiftene blir fakturert klubbene til høsten (etter forbundstinget)
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Lisens
Lisens for kommende sesong er, i henhold til forbudstingsvedtak, justert med 3,5%. Det er åpenbart fare for
lavere vekst, grunnet frafall av utøvere, og da spesielt av voksne som tidligere har deltatt i de laveste
divisjonene, etter et par sesonger med liten aktivitet. Posten er derfor forsiktig budsjettert.
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. Det er tatt opp flere særforbund og idrettsstyret har godkjent flere
grener. I tillegg har NIF fått Kulturdepartementets aksept for å bruke andel av rammetilskuddet (post 2) til
idrettens utvikling av digitale applikasjoner. Alt tyder på at NIF også i de nærmeste årene får større
utfordringer og kostnader med utvikling og drift av stadig mer komplisert 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 2023. Hvordan dette vil påvirke
tilskuddene til NBFs idretter er usikkert. Det anbefales derfor ikke å regne med at rammetilskuddet øker
vesentlig de nærmeste årene. Det bør derfor budsjetteres forsiktig på denne posten.
Finans
Inntektene på denne posten, kr 6.315.000,-, er inntektsført tilskudd fra stiftelser/fond og det offentlig. Dette
er redegjort for under klassen «Andre inntektsområder» prosjekt 86100.
Resultat og seksjonens «egenkapital».
Budsjettforslaget har et overskudd på kr 149.490,-.
Det gjøres også oppmerksom på at i henhold til tidligere årsmøtevedtak skal 10% av netto overskudd fra
lisensordningen 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. I henhold til budsjetterte nettoinntekter fra lisensordningen
utgjør dette kr 645.000,-, som burde vært tatt høyde for i dette budsjettet.

9.2 Budsjett for sesongen 2023/2024
Se forslag til budsjett for Innebandyseksjonen for sesongen 2023/2024 på side 5 i dette dokumentet.
Kommentarer til budsjettet for 2023/2024
Budsjettet for sesongen 23/24 må anses å være et «langtidsbudsjett», men forutsetter at
organisasjonens aktivitetsutvikling har lagt bak seg pandemiens utfordringer.
Mye av budsjettet for denne perioden bygger på tilsvarende forutsetninger som budsjettet for
sesongen 22/23. Kommentarene for dette budsjettet er derfor utformet på et mer overordnet nivå og
ikke like detaljert som for budsjettet for sesongen 22/23.
Styrke idrettens rolle i samfunnet
Kostnadene i denne klassen består av andel av felleskostnader og bidrag til NBFs utviklingsvirksomhet.
Felleskostnadene går til dekning av andel av informasjonskostnader og ansvarsforsikring som omfatter hele
organisasjonen.
Størstedelen av kostnadene i denne klassen, kr 850.000,-, er innebandyseksjonens andel av NBFs
utviklingsvirksomhet.
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Idrettslagene aktivitetstilbud
Forbundsserieavgiftene er justert i henhold til planen som ble presentert av Seksjonsstyret på årsmøtet i
2021, samt forventet antall lag som er påmeldt til serien sesongen 2023/2024. Planen har som mål at
forbundsserieaktiviteten bli økonomisk «selvbærende».
Etter denne justeringen av avgiftene og bidraget fra TV2-avtalen er underdekningen på driften av
forbundsseriene ca. kr. 220.000,-.
Det er nå innført at NM-finalene senior og NM-finalene aldersbestemte klasser gjennomføres i to separate
arrangementer. Det er mulig at et NM-arrangementet for aldersbestemte klasser kan gå i balanse ved at
arrangørklubben dekker samtlige kostnader og beholder inntektene.
Det tas høyde for at diverse kostnader serier blir på tilsvarende nivå som for sesongen 22/23. Det er knyttet
usikkerhet til kostnader for eventuell videre utvikling i funksjonalitet til nye webdelere o.l., samt de generelle
kostandene for driften/support av applikasjonene. Transaksjonskostnader i forbindelse med dommeroppgjør
forutsettes dekket av klubbene.
Landslag
Det forventes at landslagsvirksomheten gjennomføres i henhold til IFFs planer denne sesongen. Dette er lagt
til grunn for budsjettene. Det er primært høye reisekostnader for deltakelse i VM for kvinner, som arrangeres
i Singapore, som representerer den største landslagskostnaden denne sesongen.
Kompetanseutvikling
I henhold til seksjonens planer er det forventet at kostnadene til trenerutdanningen øker noe.
Seksjonen har planlagt at dette i fremtiden bør bli et av de sentrale satsningsområdene.
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.
Det forventes at utplasseringen av utendørsbanene som finansieres av tilskuddet Sparebankstiftelsen DNB
har tildelt NBF fullføres denne sesongen. Til dette tildeles restansen av tilskuddet til banene kr 2.500.000,-.
NBF er også tildelt kr 400.000,- fra Bufdir rettet mot lokale tiltak denne sesongen. Det er sannsynlig at NBF
også tildeles ekstraordinære tilskudd fra det offentlige og stiftelser/fond, men foreløpig foreligger det ikke
noe slike tildelinger for denne perioden. Det vil som for kommende sesong deles ut ekstraordinære tilskudd
på i overkant av 100 millioner fra KUD. Disse tilskuddene er rettet mot tiltak for utsatte grupper hvor
paraidrett, integrering og økonomiske barrierer for barn og ungdoms deltakelse i den organiserte idretten er
sentralt. Innretningen av NBFs virksomhet bør treffe godt i forhold til føringene på disse tilskuddene. Det er
derfor grunn til å forvente at NBF også mottar noe av disse tilskuddene.
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 vil avholdes noen møter digitalt. Med utgangspunkt i det forventede
aktivitetsomfanget er det derfor regnet med at denne kostnaden blir noe lavere enn i tidligere «normalår».
Budsjetteringen tar høyde for, grunnet mesterskap i Singapore, at kostnader for internasjonal representasjon
blir noe høyere enn «normalt».
Administrasjon
Det forutsettes at administrasjonskostnadene øker tilsvarende den forventede generelle kostnadsveksten
(KPI).
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Sponsorinntekter
I henhold til avtalen NBF har inngått med TV2 og MyGame skal NBF motta rettighetsinntekter på kr
120.000,- sesongen 2023/2024.
Andre inntekter
Det forventes at de faste medlemsavgiftene faktureres som normalt denne sesongen.
Det foreligger ingen signaler på at disse avgiftene blir endret i perioden. Økningen i budsjettet er basert på
forventet økning i antall medlemsklubber og antall lag i seriespill.
Lisens
Det er forventet at forbundstinget høsten 2022 vedtar å øke lisenssatsene tilsvarende forventet økning i KPI
(3,5%). Budsjettet er lagt på grunnlag av dette og forventet aktivitetsøkning (økt antall løste lisenser).
Overganger
Det forventes at, parallelt med økt antall aktive, vil også antall overganger øke noe. Det foreligger forslag om
endring av overgangsavgiften.
Rammetilskudd
Som beskrevet i kommentarene til budsjettet for sesongen 22/23 er det flere faktorer som bidrar til
utviklingen i tilskuddet på post 2 (rammetilskuddet). Det er derfor foreslått en mindre økning i dette
tilskuddet for denne sesongen.
Finans
Inntektene på denne posten kr 2.900.000,- er inntektsført tilskudd fra stiftelser/fond og det offentlig. Dette er
nærmere redegjort for under klassen «Andre inntektsområder» prosjekt 86100.
Resultat og seksjonens «egenkapital».
Budsjettforslaget har et overskudd på kr 332.153,-.
Det gjøres også oppmerksom på at i henhold til tidligere årsmøtevedtak skal 10% av nettooverskuddet fra
lisensordningen 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. I henhold til budsjetterte nettoinntekter fra lisensordningen
utgjør dette kr 680.000,-, som burde vært tatt høyde for i dette budsjettet.
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10. VALG 2022/2023
10.1 Valg av styre i Innebandyseksjonen
Valgkomiteens innstilling til Seksjonsstyret:
Leder
Paal Saastad (Østensjø Innebandy)
(gjenvalg)
velges for 2 år
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nestleder
Ragnhild R. Ådland (IL Fjellkameraterne)
(ny, tidl. sm.) velges for 2 år
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. styremedlem Gitte Bjerkelund (Tunet IBK)
(gjenvalg)
velges for 2 år
2. styremedlem Per Melbye (Stavanger IBK)
(gjenvalg)
velges for 2 år
3. styremedlem Martin Gøranson (Bærums Verk Hauger IF) (ny, tidl. vm.) velges for 2 år
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. varamedlem Jørgen Karlsen (Sarpsborg IBK)
(gjenvalg)
velges for 2 år
2. varamedlem Ellen Lind (Harstad IBK)
(ny)
velges for 2 år
3. varamedlem Martin Landrø (BI Athletics)
(ny)
velges for 2 år
Til orientering: Etter at de opprinnelige utsendte saksdokumentene til årsmøtet ble publisert, har valgkomiteen fått beskjed
om at Silje Johansen likevel ikke ønsker å stille til gjenvalg. Hun blir ikke erstattet. Innstillingen over er i tråd med
hovedregelen i lov for Norges Bandyforbund.

(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.)

Om innstilling til Seksjonsstyret / kandidatene
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 vi nå er gjennom har gitt et ekstra sterkt fokus på kontinuitet i tillegg til helt ordinær
tilnærming til innstilling og forventninger til et styre og styreverv.
Ved sist valg ble hele styret valgt for kun for 1 år på grunn av koronasituasjonen. Valgperioden til
Seksjonsstyret skal nå tilbake i normal 2 års syklus.
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Om de innstilte kandidatene:

Paal Saastad (55 år)
Leder - gjenvalg
Paal sier at de siste sesongene og årene i stor grad har handlet om kriseledelse og
håndtering av koronapandemien. Det vil også påvirke de kommende sesongene og
årene, men forhåpentligvis i mindre grad, samtidig er det behov for å bygge opp igjen
det tapte og frafallet gjennom pandemien.
Styrets arbeid har også 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.
Dette er hans stikkord nå: Organisering, Kommunikasjon, Klubb og trenerutvikling
Viktige langsiktige prosesser er pågående, ønsker å fullføre og bidra til ytterligere
profesjonalisering av idretten og driften av den
Medlem av:
Region:
Stilling:
Idrettsbakgrunn:
Tillitsverv:

Østensjø Innebandy
Oslo Akershus
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

Ragnhild Rossehaug Ådland (38 år)
IL Fjellkameraterne - nestleder - gjenvalg (tidligere styremedlem)
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. Er også opptatt av inkludering. 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

IL Fjellkameraterne
Hordaland Bandykrets
Sykepleier
Innebandy
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Tillitsverv:

Annet:

Styremedlem Seksjonsstyret i innebandy 2015-dd
Styreleder Fjell-Kam innebandy 2013-dd
Styremedlem Hordaland Bandykrets: 2014-2017
Nestleder Hordaland Bandykrets 2017-2020
Leder Valgkomite Hordaland Bandykrets
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
Utøver Fjell-Kam Elite 2019/2020
Utøver Fjell-Kam Dame 2

Gitte Merete Bjerkelund (55 år)
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 Akershus
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

Per Melbye
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 og at fokus må være å styrke
klubbutvikling og utdanning av gode trenere.
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Medlem av:
Region:
Stilling:
Idrettsbakgrunn:
Tillitsverv:

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

Martin Gøranson
Styremedlem - 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 sitter også i
seksjonens inkluderingskomite. 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/Akershus
Lærer
Spiller innebandy. Har spilt fotball, håndball og bowling
(aldersbestemt nivå)
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».
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Jørgen Karlsen (48 år)
Varamedlem - gjenvalg
Jørgen er opptatt av rekruttering generelt og rekruttering spesielt.
Han stiller seg spørsmålene «Hvorfor velger 13 åringer å slutte på innebandy for å
begynne med fotball?» Og «Hvordan få barn til å velge innebandy?» Det er mange
svar men en ting er han sikker på: Innebandy må være morsommere enn
alternativet!
Medlem av:
Region:
Stilling:
Idrettsbakgrunn:
Tillitsverv:

Sarpsborg IBK
SørØst bandyregion
Drifts- og vedlikeholdsleder
Svømming, innebandy
Styremedlem SørØst bandyregion
Lagleder klubb
Rekrutteringsansvarlig klubb
Sportslig leder jr. Gutt klubb

Ellen Lind (43 år)
Varamedlem - ny
Ellen sine fokusområder er breddeidretten og barn/ungdom. Hun mener veien
begynner med rekruttering av flere trenere og lagledere som brenner for innebandy.,
Viktig å skape trivsel og trygghet. Ønsker at innebandyen blir flinkere til å dele
erfaringer med hverandre. Og høyst aktuelt er viktigheten av å overvinne frykten for
pandemien som har vært!
Medlem av:
Region:
Stilling:
Idrettsbakgrunn:
Tillitsverv:

Annet:

Harstad IBK
Nord-Norge Bandyregion
Hjelpepleier
Håndball og judo, innebandymamma
Styremedlem Nord-Norge bandyregion 2019-2022
Varamedlem Nord-Norge bandyregion 2022Styreleder Harstad IBK 2020-dd
Styremedlem Harstad IBK 2016-2020
Trener barneidrett og aldersbestemte lag
Lagleder og trener for aldersbestemte lag
Lagleder seniorlag
Medisinsk ansvarlig for Harstads elitelag under pandemien
Styreverv i Harstad amcarkubb i 5 år
Leder for livsgledegruppa på arbeidsplassen 2017-dd
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Martin Landrø (26 år)
Varamedlem - ny
Martin beskrives som ja-menneske som ønsker å utfordre seg selv og utforske hvor
langt man kan nå, samtidig som at han strever etter at arbeidet han gjør har en
positiv påvirkning for de rundt han og i samfunnet.
Han er svært opptatt av å minske frafallet mellom barne- og ungdomsidrett og
«voksenidrett» ved feks studentidrett.
Medlem av:
Region:
Stilling:
Idrettsbakgrunn:
Tillitsverv:

BI Athletics
Oslo/Akershus bandyregion
KYC-Analytiker hos DnB
Innebandy, Håndball, Fotball og Golf
Styremedlem Norges Studentidrettsforbund
Styreleder BI Athletics
Mentorprogrammet for unge ledere i NIF/NSI 2020/2021
Teknisk arrangør Studentlekene Oslo 2021
Emne Idrett og bærekraft ved NIH, våren 2022
Leder for administrasjonen i BI Athletics
Leder BI Athlteics Innebandy

10.2 Foreslå representant til Forbundsstyret
Denne velges formelt på Forbundstinget.
Seksjonsstyrets forslag til vedtak:
Valgt leder av Innebandyseksjonen foreslås som representant til Forbundsstyret.

10.3 Valg av valgkomité
Seksjonsstyrets forslag til ny valgkomité:
Leder:
Ståle André Wiig, Sarpsborg IBK
Medlem:
Kristine Løken, St. Croix IBK
Medlem:
Petter Alexandersen, Sagene IF
Varamedlem: Stian Bredby, Strømmen IBK

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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