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 Referatsaker: 

 

- Utdanning v Marcus Nilsson 

Marcus presenterte oversikt over gjennomførte kompetansetiltak de 

siste årene samt tiltak som er gjennomført for å opprettholde 

organisasjonens tilbud på kompetanseområdet under pandemien.  

 

- Orientering om status, korunasituasjonen 
Utviklingen i smittesituasjonen har ført til at flere kommuner har 

vedtatt strenge nedstengningstiltak. Blant andre Oslo, som har 

videreført de strenge tiltakene til 15. januar. Det foreligger ingen 

informasjon om når det kan være aktuelt å igangsette åpningen av 

breddeidretten. Med utviklingen av smittesituasjonen er det ikke 

sannsynlig at det blir mulig å arrangere kamper for breddeidretten 

før tidligst i februar 2021.  

Vi har mottatt krav fra NIF om oppdateringen av tall for åpningen 

for breddeidretten. Dette har vi svart på. Ifølge NIF ønsker de 

oppdatert informasjon for å være forberedt straks det kan bli aktuelt 

å åpne opp for fase 2. Åpning av fase 2 vil forutsette at 

 



 

smittetrykket blir vesentlig redusert. Det er sannsynlig at 

myndighetene velger å holde denne aktiviteten stengt inntil 

vaksineringen har kommet godt i gang.  

I svaret til NIF har vi påpekt konsekvensene, fare for frafall, av at 

dette blir en sesong uten aktivitet for bredden. Vi har også påpekt 

viktigheten av at det blir åpnet opp for å arrangere 

kamper/organisert aktivitet, for de som det ble åpnet opp for i fase 

1. 

Innebanyseksjonen har vedtatt å avlyse gjennomføringen av dobbel 

serie for 1. div. Østland. Samtlige regioner har vedtatt å avlyse alle 

sine doble serier. Landhockeyseksjonen har på samme grunnlag 

avlyst sesongens planlagte innendørsserier. Seksjonene igangsetter 

planlegging for alternative aktiviteter. Med den store usikkerheten 

om den videre utviklingen, vil det meste av dette bli på et senario 

nivå.  

Bandyseksjonen har avlyst serien for breddeaktiviteten i bandy og 

ungdomsseriene. Seksjonen ville, på grunn av den korte sesongen, 

vente lengst mulig med avlysning. NIF har informert at de har 

kommet til enighet med myndighetene at arrangementer (som 

bandyseriene) som blir avlyst før årsskiftet kan søke om 70% 

kompensasjon fra kompensasjonspakke 3. Det er derfor sannsynlig 

at det vil bli tildelt 70% kompensasjon for de avlyste bandyseriene. 

Dette vil i tilfelle gi et viktig bidrag til NBFs og Bandyseksjonens 

økonomi/likviditet.   

Det er åpnet opp for å søke myndighetene om kompensasjon for 

avlyste arrangementer (kompensasjonspakke 3). Søknadsfristen er 

15. januar. NBF har søkt om kompensasjon for avlysningen av den 

doble serien for 1. divisjon Østland. Samtlige regioner har søkt om 

kompensasjon for sine avlyste serier. 

Vi er nå informert om at 3 regioner har fått kompensert 

avlysningen av sine serier i henhold til søknadene. Samtlige har fått 

70% kompensasjon. NBF har fått godkjent sin søknad om 

kompensasjon for de avlyste innendørsseriene i hockey. Her er det 

også tildelt 70% av søknadssummen. Det er derfor å forvente at 

også de øvrige regionene og NBF øvrige søknader grunnet 

avlysning får kompensert inntektstapet med 70%. 

 

Myndighetene hadde presentert en plan hvor kompensasjonene 

skulle reduseres fra 70% til 50% for arrangementer som blir avlyst 

fra og med 1. november og bortfalle for arrangementer som avlyses 

fra og med 1. januar 2021.  

NBF ga beskjed til NIF i begynnelsen av september at denne 

planen ikke ville treffe godt, i tilfelle smittesituasjonen ble 

krevende senere på året. Dette har NBF også meddelt i skriv til 

Kulturdepartementet. 

NIF har 23. november sendt skriv til Kulturdepartementet og 

samtlige politiske partier på Stortinget hvor det ble redegjort for at, 

med utviklingen i smittesituasjonen, myndighetenes plan om 

nedtrapping av kompensasjonen, ikke vil treffe i forhold til 

idrettens behov for kompensasjon. På grunn av smittesituasjonen 



 

vil det ikke være mulig for idretten å igangsette alternative 

aktivitetstiltak. Støtte til alternativ aktivitet vil derfor i liten eller 

ingen grad bli aktuell for idretten. NIF henstiller derfor til 

myndighetene, at så lenge aktivitet må avlyses grunnet 

nedstengningen, bør inntektstap eller økte kostander, forårsaket av 

nedstengningen, kompenseres med 70%. Det er svært gledelig at 

NIF nå har fått myndighetenes forståelse og aksept for dette. 

 

I brevet til Kulturdepartementet og de politiske partiene, lister NIF 

opp de områdene innen idretten som har falt utenfor 

kompensasjonsordningen. Dette ber NIF om at blir inkludert i 

kompensasjonsordningen. Dette omfatter blant annet tapte 

lisensinntekter til særforbundene. I brevet fra NIF benytter de NBF 

som «case» i denne forbindelse. Slik rammene for 

kompensasjonsordningene til idretten er i dag er det kun de tapte 

lisensinntektene av NBFs inntektstap som fortsatt faller utenfor 

ordningen. Vi får håpe at NIF også lykkes med å inkludere dette 

inntektstapet i ordningen. I tilfelle det er mulig at NBF økonomi 

(med kompensasjoner og sparte kostander) kommer ut av 

pandemien i tilnærmet balanse. 

 

   

- Økonomi på kort og lang sikt 

Administrasjonen har, sammen med regionene, beregnet/estimert 

de økonomiske konsekvensene for NBF-organisasjonen. 

Det samlede inntektstapet er estimert til 12,7 millioner kr. Tapte 

inntekter fordeles med 8,2 millioner for forbundet og 4,5 millioner 

for regionene. Sparte kostander knyttet til inntektstapene er 

beregnet samlet til 2,8 millioner som fordeles med 1,1 million for 

forbundet og 1,7 millioner for kretsene. Nettotapet, grunnet 

nedstengningen, er for forbundet kr 7,1 million og kr 2,8 million 

for regionene. 

Regionenes tap er primært knyttet til tapte inntekter fra 

serieavgifter. Samtlige regioner har søkt om kompensasjon for 

dette. Det er sannsynlig at dette kompenseres med 70%. I tilfelle så, 

blir regionenes netto tap ca. 840 tusen. Blir samtlige 

kompensasjonssøknader fra regionene innvilget vil dette utgjøre 

samlet ca kr 2 millioner. 

For forbundet utgjør netto inntektstap grunnet manglende 

lisensinnbetalinger ca. 4,9 millioner. Kompensasjon for tapte 

lisensinntekter har til nå ikke inngått i myndighetenes 

kompensasjonspakker til idretten. Som redegjort for ovenfor, har nå 

NIF tatt opp med myndighetene og de politiske partiene at det vil 

føre til store økonomiske utfordringer for flere særforbund hvis 

tapte lisensinntekter ikke kompenseres. 

Det øvrige stipulerte inntektstapet til NBF er påmeldingsavgifter i 

alle tre idrettene (her er bandy inkludert). Her er netto tapet 

stipulert til 2,2 millioner. I dette beløpet inngår tapte inntekter 

grunnet eventuelt avlyste bandyserier. Dette er stipulert til 1,7 

millioner. Det er nå sannsynlig at det innvilges 70% kompensasjon 



 

for de nå avlyste bandyseriene.  

Hvis det blir slik at lisensinntektstapet ikke kompenseres og tapte 

påmeldingsinntekter i bandy kompenseres med 70% vil forbundets 

netto tap sannsynlig bli i overkant av 5 millioner kroner. 

Administrasjonen redegjorde om status for aktiviteten i 

organisasjonen, ansattes arbeidsoppgaver og betydningen/behovet 

for ansatte funksjoner for opprettholdelse av aktivitet. Behovet for 

ansatte funksjoner for forberedelser og oppstart av aktivitet i tilfelle 

forholdene tilsier dette, ble også beskrevet. 

 

Forbundsstyret var enig i AUs forslag å avvente sitasjonen til 

januar, for å ta stilling til eventuelle permitteringer. Her vil 

myndighetens behandling av NIFs skriv av 23. november være av 

betydning. 

 

 

- Møte utvalg for organisering av NBF Østland 

Regionene/kretsene har ikke hatt anledning til å behandle 

oppgavene/spørsmålene de ble tilsendt etter det første møtet. 

Det var enighet om at administrasjonen kommer med forslag til 

dato for neste møte i utvalget. 

 

 

- Møter med alle eliteklubber om sitasjonen 

Innebandyseksjonen har gjennomført et Teams-møte med samtlige 

eliteklubber hvor klubbene redegjorte for situasjonen i de 

respektive klubbene. Viktige punkter for smittevern ble 

gjennomgått. Her ble det spesielt etterspurt om klubbene opplever 

bekymringer fra spillerne i forbindelse med deltakelse i trening og 

kamper. Ingen av klubbene rapporterte om at de har registrert slike 

utfordringer/bekymringer.  

Bandy planlegger møte med eliteklubbene, men dato for dette er 

ikke fastsatt. 

Det er registrert noen tilbakemeldinger hvor klubb ikke har 

ivaretatt smittevernsforskriftene på en god måte. Dette er tatt opp 

med klubben hvor den er pålagt å komme med skriftlig 

tilbakemelding på hvordan dette skal ivaretas på en tilfredsstillende 

måte for arrangementene ut sesongen. Kan ikke klubben 

gjennomføre sine arrangementer i henhold til protokollen vil 

klubbens lag bli ekskludert fra seriespillet. 

Det er også mottatt noen bekymringsmeldinger at spillere ikke 

overholder 1 meters regelen utenfor banen. Klubbene er tilskrevet 

og bedt om å sørge for at regelen blir overholdt. 

Bandy har nå større utfordringer med gjennomføring av kamper 

grunnet dårlig «vinter» enn å gjennomføre disse i henhold til 

smittevernprotokollene. Det regner mye og i flere tilfeller har det 

vært problem å få vekk vannet. Bandyseksjonen har ikke akseptert 

klubbenes ønsker om utsettelse. Dette har vært viktig forutsetning 

for at det nå ser ut til at serien blir halvspilt til nyttår. 

- Status internasjonal aktivitet 



 

All internasjonal aktivitet, med unntak av VM menn i bandy, hvor 

utøvere skulle delta på vegne av Norges Bandyforbund, er avlyst. 

IFF og det italienske innebandyforbundet har ønsket å gjennomføre 

VM-kvalifisering for kvinner i innebandy i Italia i midten av 

februar 2021. På grunn av karantener for spillere om spiller i 

utlandet ved innreise til Norge og karantene for hele laget ved 

hjemkomsten, har innebandyseksjonen vedtatt at det ikke er aktuelt 

at Norge deltar i denne VM-kvalifiseringen. NBFs beslutning er 

meddelt IFF.  

Det er avholdt digitale kongresser for både FIB og IFF. Norge 

beholder samme representasjon i både FIB og IFF som forrige 

kongressperiode.  

 

 

- Status klubbutvikling 
Jon Erik Eriksen informerer om status i klubbutviklingsprosjektet. 

Her er det etablert et tett samarbeid med NIF og flere idrettskretser 

som kommer til å bidra i den videre klubbutviklingsprosessen. Det 

er innkalt til et digitalt møte 12. januar hvor det blir informert om 

den videre prosessen. Her blir det også anledning å møte de 5 

«nyervervede» klubbutviklerne som skal gjennomføre de konkrete 

prosessene i de aktuelle klubbene. 

Det er etablert samarbeid og innhentet informasjon og ressurser fra 

flere særforbund som har gjennomført vellykkede 

klubbutviklingsprosesser. Jon Erik ser for seg at utviklingen av 

NBFs organisasjon på Østlandet vil bli et viktig insitament i det 

videre arbeidet. Forbundsstyret vil bli jevnlig informert om den 

videre framdriften i klubbutviklings prosjektet. 

 

 

- Informasjon fra ekstraordinært årsmøte i 

innebandyavdelingen i Oslo og Akershus Bandyregion 

Tunet IBK foreslo å redusere lagavgiftene betydelig. Selv om det 

ble tydelig beskrevet og begrunnet fra styrets og administrasjonens 

side, at dette ville få dramatiske konsekvenser for organisasjonens 

drift og aktivitetstilbudet for barn og unge, opprettholdt klubben 

forslaget. Ble forslaget vedtatt, ville regionen bli insolvent og 

regionstyret ville måtte innstille virksomheten. Ansatte ville da 

måtte permittere eller sies opp, og all organisert aktivitet denne 

sesongen avlyses. 

Det var oppsiktsvekkende at 14 av 31 stemmeberettigede støttet 

Tunets uansvarlige forslag. Med ytterligere to stemmer for 

forslaget ville sannsynlig det mest dramatiske og uansvarlige 

forslaget i organisasjonens historie ha blitt vedtatt. 

Forbundsstyret velger å tro at flere av de som stemte for Tunets 

uansvarlige forslag, faktisk ikke var fullt klar over konsekvensene 

dette ville medføre. 

På grunn av alvoret i denne saken vil forbundsstyret informere 

organisasjonen nærmere om denne saken. 



 

SM – 22.1  NBFs strategi plan 

Virkeperioden for NBFs vedtatte strategiplan er utløpt. Det bør utarbeides 

forslag til strategiplan for de kommende tingperiodene, som behandles på 

forbundstinget høsten 2021. 

 

  Vedtak: 

Det etableres et utvalg som får i oppgave å utarbeide forslag til ny strategiplan 

for NBF.  

Utvalget består av NBF AU, en representant fra hvert seksjonsstyre, en 

representant fra regionene. 

 Til administrasjon og støtte for utvalget utnevner generalsekretæren to ansatte 

fra forbundsadministrasjonen. 

 

Mandat: 

På siste forbundsstyremøte vedtok styret at strategiplanene skulle følge 

tingperiodene. Det er sannsynlig at kommende tingperioden løper fra 

september 2020 til september 2021. Neste tingperioden vil da løpe fra 

september 2021 til september 2023. 

 

Styre må avgjøre om den nye strategiplanen skal omfatte den kommende ettårs 

tingperioden eller om den skal løpe fram til september 2022 eller til høsten 

2023. Dette vil i tilfelle kreve endring av lovens bestemmelser om 

tingperiodene. Dette behandles på neste forbundsstyremøte. 

 

    

SM – 22.2  Godkjennelse av lov for Oslo og Akershus Bandyregion 
Det ble nylig avdekket at loven regionstinget i OABR vedtok i 2018, ikke var 

publisert på nett og heller ikke oppdatert etter lovnormen i kraft fra 01.01.2020.  

Loven er nå oppdatert og styret i OABR har vedtatt den (det er kun gjort 

endringer i tråd med ny lovnorm, ikke andre materielle endringer). For at loven 

skal være gjeldende må forbundsstyret godkjenne. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret godkjente Oslo og Akershus oppdaterte lovforslag vedtatt på 

regionstinget 2018. 

 

 

SM – 22.3 Forbundsstyret vedtok følgende møtedatoer for forbundsstyret våren 2021 

  

Onsdag  13. januar kl 1700 

Mandag  8. februar  kl 1700 

Mandag  8. mars  kl 1700 

Tirsdag  6. april  kl 1700 

Tirsdag  4. mai  kl 1700 

Tirsdag  1. juni  kl 1700 

 

 

 

 

 



 

 

Korte rapporter fra seksjonene  

 

Landhockey: 

For landhockey har det vært helt stille på grunn av stengte haller. Leder er bekymret for at 

denne innaktiviteten vil få negative konsekvenser for seksjonens medlemstall ved 

idrettsregistreringen for 2020. Det har vært utfordrende å få innvandrermiljøene til å forstå 

viktigheten av at samtlige medlemmer blir registrert.  

Det ble også utrykt bekymring på grunn av at NIF, ved registrering av medlemmer, krever at 

barn ned i 10-års alder, registrerer e-mailadresser. I hockeymiljøet er det engstelse for at barn 

vil få tilsendt reklame og annet uønsket materiale via disse e-mailadressene. Administrasjonen 

tar dette opp med NIF. 

Det Europeiske Hockeyforbundet har avlyst all aktivitet. Seksjonen tror at det vil bli 

utfordrende å opprettholde landsspillerne motivasjon og form fram til 2021. I dag ser det ut til 

at det også kan bli problematisk å få til landslagsaktivitet i 2021. Utfordringene som følge av 

ombyggingen av Voldsløkka har ytterligere problematisert gjennomføring av klubbenes og 

seksjonens organiserte aktivitet. Seksjonen har forsøkt å samle klubbledelsene til digitale 

møter, men det har vært utfordrende å få klubbene til å delta på dette.  

 

 

Innebandy: 

Det er nå samtaler med 3 medieaktører som ønsker å inngå avtaler om å formidle våre idretter. 

Plattformene og tilbudene fra de tre aktørene er forskjellige. Det vil derfor kreve en nøye 

gjennomgang av de forskjellige alternativene, før organisasjonen kan konkludere hvilken 

aktør/leverandør som, på både kort og lang sikt, vil bli den mest hensiktsmessige 

samarbeidspartneren for våre idretter og den brede organisasjonen. Alle aktørene har AI-

kameraer som basis for produksjonen, men en av aktørene ønsker å sende noe av aktiviteten 

på lineær-TV. 

Bandyseksjonen er i dialog med eliteforeningen om et felles media- og sponsorframstøt. Det 

er derfor også en god timing for bandyseksjonen at det knyttes et nærmere samarbeid med en 

egnet medieaktør. 

Alle aktørene forutsetter at klubbene, dog i noe varierende grad, påtar seg ansvar for å 

realisere de nødvendige rammebetingelsene og opptakene for produksjonene. 

I den videre prosessen blir det viktig å avklare klubbens kapasitet og vilje til å påta seg et slikt 

ansvar. 

 

Bandy: 

Grunnet dårlig vær har det vært utfordrende å gjennomføre seriene, men med en stram styring 

nærmer det seg at seriene blir halvspilt. 

Med unntak av VM for menn, som er planlagt å arrangeres i Russland fra 6. april, er all 

internasjonal virksomhet avlyst. Med dommen fra CAS, hvor Russland er utestengt fra all 

internasjonal idrett i to år, er det lite sannsynlig at dette mesterskapet kommer til med å bli 

gjennomført. 

 

 

Eventuelt 

Grunnet medieoppslag, har det kommet noen spørsmål om Norges Bandyforbunds 

engasjement i en eventuell utvikling og bruk av Fornebu Arena. 



 

NBF har vært i diskusjoner om dette, men prosjektet må anses å være på et meget tidlig 

stadium. Det er ikke fattet noen vedtak som er bindende for et fremtidig engasjement i, eller 

bruk av, dette anlegget i tilfelle det blir realisert. 

Ved eventuell realisering av anlegget, har flytting av særforbundenes administrasjoner vært et 

viktig moment.  

Idrettens leieavtale med Ullevål Stadion utløper i 2023. NIF har derfor gjennomført prosesser 

for å få tilbud om aktuelle lokaler for idretten fra 2024. Her har også Fornebu Arena vært 

vurdert, men konklusjonen er at det ikke er aktuelt.  

NBF avventer derfor den videre utviklingen knyttet til etablering av Fornebu Arena, før et 

eventuelt sterkere engasjement i dette prosjektet. 

 

Det blir ikke invitert til noen form for juleavslutning, men presidentene vil sende et juleskriv 

til samtlige ansatte. 

 

 

Oslo 18. desember 2020 

 

 

Tomas Jonsson 

Generalsekretær 

 

 

 

Neste forbundsstyremøte er foreslått avholdt kl. 17.00, onsdag 13. januar 2021. Det blir 

innkalt til møtet på Teams. 

 

 

 

 

 

 


