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Godkjenning av referat fra SM-17 

Referatet ble godkjent uten bemerkninger 

 

 Referatsaker: 

- Orientering om status, korunasituasjonen,  
Det arbeides med igangsetting/gjenåpning av aktiviteten/seriene. 

Administrasjonen utarbeider nå retningslinjer/protokoller for de 

aktivitetene som er tillatt åpnet igjen. Dette gjelder barne- og 

ungdomsaktiviteten opp til 20 år og elite innebandy. Det vil også 

bli utarbeidet retningslinjer/protokoller for arrangementer/kamper. 

Idrettens arbeid mot myndighetene for å få åpnet opp for 

breddeidretten (20 år og eldre) følges tett. Terje Larsen er med i 

NIFs arbeidsgruppe som utarbeider rammebetingelsen for åpningen 

av breddeidretten for innendørsidrettene. 

Prosessen med å få elitelagene (kvinner og menn) i bandy godkjent 

som toppidrett, er igangsatt. Klubbene er bedt om å innrapportere 

medisinsk ansvarlige (smitteverns ansvarlig). Når lagene har 

bekreftet medisinsk ansvarlig, blir det gjennomført digitalt møte 

med klubbene.  

 

- Økonomi på kort og lang sikt 

På kort sikt er organisasjonen avhengig av at aktiviteten og seriene 

 



kan igangsettes. Dette gjelder både for forbundet og regionene. 

Regionenes økonomiske fundament varierer noe. 

For regionene representerer lagavgiftene for den voksne 

breddeidretten den største delen av inntektene. I tilfelle det ikke blir 

åpnet for aktivitet i breddeidretten (20 år og eldre), vil flere av 

regionene komme i en likviditetsskvis. For forbundet representerer 

denne gruppen 60% av lisensinntektene. Om breddeidretten ikke 

får tillatelse til å igangsette aktivitet, vil det ha markant effekt på 

NBFs likviditet høsten 2020. 

Hvilke konsekvenser en slik sitasjon vil få for NBF på lengre sikt, 

vil bero på hvilke kompensasjonsordninger staten eventuelt 

kommer med. For forbundet vil innbetaling av lagavgifter fra 

elitelagene representere noe likviditet. For regionene vil aktiviteten 

for de under 20 år også hjelpe noe på den utfordrende 

likviditetssituasjon. 

 

- Lisenser 

Etter gjennomgang med forsikringsselskapet er det innført to tiltak. 

Forsikringen gjelder nå også trening utenom organisert trening med 

klubben, og forfallsdatoen for forsikringen er flyttet fra 1. 

september til 1. oktober. 

Alle lisensene er sendt ut. Det kom straks spørsmål om hva som 

skjer med lisensen i tilfelle aktiviteten/seriene blir avlyst eller blir 

sterk amputert. Dette har vi foreløpig ikke tatt stilling til. Vi har 

noe tid på å avklare dette da forfallsdatoen er flyttet til 1. oktober. 

Det er håp om at det kan komme noen avklaringer fra 

myndighetene knyttet til dette i begynnelsen av september. 

 

- Flytting av utviklingskonsulentstilling fra Sør-Vest 

Bandyregion til Oslo. 

Alle formaliteter er gjennomført for avviklingen av stillingen i Sør-

Vest. Straks rammene for samarbeid med Oslo Idrettskrets om 

etablering og drift av ny stilling i Oslo er avklart, vil det bli 

igangsatt arbeid med å besette stillingen. 

 

- NBFs holdning til fysiske møter i organisasjonen høsten 2020 

Anbefaling: 

Så lenge ikke koronasitasjonen er avklart, er anbefalingen at NBFs 

organisasjonsledd ikke avholder fysiske møter.  

 

- NIFs søknader om kompensasjon for inntektstap forårsaket av 

nedstengning av aktiviteten. 

NIF jobber fortsatt med å få en tildeling på 50 mill. til 

Olympiatoppen. 

Kompensasjonen til Olympiatoppen er begrunnet med 

ekstrakostnader på grunn av utsettelsen av OL. 

Dette framstår som ulogisk. I alle søknader og fordeling av 

offentlige tilskudd har NIF anført at deltakelse i OL er 

kostnadskrevende for Olympiatoppen. Når dette arrangementet er 

utsatt eller muligens blir avlyst, vil følgelig ikke disse kostanden 



påløpe i år. Dette bør derfor representere en relativt stor besparelse 

for Olympiatoppen. I henhold til tidligere informasjon har 

Olympiatoppen brukt relativt mye personalressurser til 

forberedelser og deltakelse i OL-arrangementene. Det burde derfor 

være naturlig at organisasjonens personalressurser ble tilpasset 

dette. 

Ved utsettelse av OL-arrangementet vil disse kostanden dekkes av 

fremtidige tilskudd. Det framstår derfor som spesielt at NIF hevder 

at utsettelsen fører til økte kostander i størrelsesorden 50 millioner. 

Presidenten ber NIF om nærmere redegjørelse for dette.  

 

 

SM – 18.1  NBFs 100 års jubileum 17. oktober 

  Vedtak: 

   Alle større markeringer av NBFs 100 års jubileum utsettes inntil videre.  
 

 

SM – 18.2  Landslagsaktivitetn og NBFs klubbers deltakelse i utlandet eller mot utenlandske 

lag 

  Vedtak: 
Klubber tilknyttet Norges Bandyforbund skal inntil videre ikke delta i cuper, 

turneringer eller kamper med ikke-norske lag. Dette er i henhold til 

anbefalingen fra nasjonal helsemyndighet. 

All landslagsvirksomhet innenfor Norges Bandyforbund inkludert samlinger, 

innstilles inntil videre. Så snart internasjonale mesterskap blir endelig fastsatt 

og norsk deltakelse kan gjennomføres ut ifra gjeldende anbefalinger fra 

helsemyndighetene, vil normale forberedelser i iverksettes. 

 

Prøvespilling med utøvere bosatt utenfor Norge, må gjennomføres i henhold til 

norske smittevernregler som betyr karantene før eventuelt treningsspill 

gjennomføres. 

 

 

SM – 18.3  Opptak av lån hos DNB 

Som informert om tidligere har NBF fått aksept for å ta opp et kortsiktig lån 

hos DNB for å sikre forbundets likviditet høsten 2020 og unngå å måtte selge 

verdipapirer nå. 

Administrasjonen foreslår at det tas opp et lån på 2,5 millioner. 

   

  Vedtak: 

 Generalsekretæren gis fullmakt til å oppta lån på kr 2,5 millioner kroner 

for å sikre likviditeten ut 2020 etter nevnte betingelser. 

 

 

SM – 18.4  Forbundsstyrets møteplan høsten 2020 

   

SM - 19 torsdag  17. september  

SM - 20 mandag 12. oktober 

SM – 21 mandag   9. november 

SM – 22 mandag 14. desember 



 

 

 

 

 

SM – 18.5  SM-18.5 Behandling av forhold knyttet til avvikling av seriespill berørt av 

koronasmitte 

   Med dagens smittesituasjon i landet og mulighetene for at smitte skal komme 

inn i klubber knyttet til serieavvikling, etableres "Arbeidsgruppa korona» for å 

foreta raske avklaringer knyttet til avvikling, utsettelse og kampresultater i nært 

samarbeid med seksjonene og regionene. Arbeidsgruppa har dette mandatet fra 

forbundsstyret. Ordningen skal borge for at alle idrettene, på ulike nivåer, skal 

få mest mulig likebehandling om koronasmitte gir lag/spillere karantene og 

andre påvirkninger av serieavviklingen som er utenfor klubbenes kontroll. Stort 

behov for effektiv og tydelig kommuninasjon knyttet til dette arbeidet.  

Bandyforbundet vil også kunne trekke tilbake tillatelsen til et lag til å trene og 

spille kamper med kontakt, med de konsekvenser dette gir. 

Kamper som er berammet til en periode, hvor et lag som mister tillatelsen, 

skulle spilt kamp, taper laget uten tillatelse til å spille kamper med kontakt. 

Kampen avgjøres med w.o. 

Vedtak: 

«Arbeidsgruppa korona» tildeles mandat til å treffe avgjørelser og ilegge 

sanksjoner ved koronarelaterte hendelser/påvirkninger ved avviklingen av 

seriespill i Norges Bandyforbunds idretter sesongen 2020/21.  

Dette tas opp i de enkelte seksjonene og regionene snarest mulig som 

orienteringssak. 

 

   

SM – 18.6  Nasjonale turneringer  

Ut fra gjeldende regler for gjennomføring av trening og kamper for utøvere opp 

til og med 19 år, og omfattende krav til smittevernarbeid gitt av Folke-

helseinstituttet, NIF og NBF protokoller, anbefales det inntil videre å ikke 

gjennomføre slik turneringer og cuper med tilreisende deltakere. 

Klubber som har årlig slike arrangementer, vil kunne søke om kompensasjon 

for bortfall av inntekter. 

NBF har forespurt NIF om bruk av definisjon «konkurransesoner» framfor å 

følge idrettskretser og/eller fylkesgrenser knyttet til avvikling av seriekamper 

og treningskamper. 

Svar avventes.! 

 

Det er utarbeidet protokoll for barne- og ungdomsidretten. Klubbene 

oppfordres til å følge protokollen til punkt og prikk. 

 

 

 

 



 

SM – 18.7  NBFs og regionenes/kretsenes adgangskort 

 

   Vedtak: 
   På grunn av begrensninger av tilskuerantall, ut ifra dagens smittevernregler, settes 

samtlige adgangskort utstedt av forbundet eller regionene/kretsene ut av funksjon. Det 

utstedes egne tillatelse per arrangement til de som har godkjente oppgaver for 

organisasjonen i forbindelse med de aktuelle arrangementer.  

 

 

 

Eventuelt 

 

Toppidretten: 

Elite innebandy er godkjent som toppidrett og har igangsatt treningsaktivitet. 

Det gjennomføres nå en prosess med bandyklubbene for en tilsvarende godkjenning. Det er 

planlagt møte med bandyklubbene 2. september for å videreføre prosessen mot godkjenning. 

  

Dobbeltroller i NBFs organisasjon 

I henhold til NIFs lov kan ikke en person inneha rolle/verv i forbundsstyret og de tingvalgte 

komiteene. En person kan heller ikke inneha verv i flere tingvalgte komiteer.  

NBFs seksjoner er ikke organisasjonsledd (i hht. loven) i idretten. Loven setter derfor ikke 

direkte begrensninger for at en person kan velges inn i både et seksjonsstyre og en tingvalgt 

komité. 

Det er åpenbart uheldig og ikke i tråd med lovens intensjon at personer kan ha slike 

dobbeltroller i organisasjonen. Forbundsstyret ber administrasjonen om forslag til presisering 

av loven slik at slike dobbeltroller unngås. 

 

 

Protokoll for barne- og ungdomsidretten 

Forbundsstyret gjennomgikk administrasjonens forslag til protokoll for barne- og 

ungdomsidretten. 

Forbundsstyret mente at noen momenter i protokollen burde presiseres. 

Administrasjonen ser nærmer på disse og utarbeider forslag til presiseringer. 

Protokollen sendes ut straks den er godkjent av forbundsstyret/AU. 

 

 

Oslo 30. august 2020 

Tomas Jonsson 

Generalsekretær  

 

 

 

Neste forbundsstyremøte er torsdag 17. september kl 1700. 

Innkalling på Teams 

 

 


