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AGENDA: 

Godkjenning av referat fra SM-22 /18 – 20 

Referatet ble godkjent uten bemerkninger. 

 

 

 Referatsaker: 

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

anbefalt at all innendørs idrettsaktivitet stoppes. Myndighetene har 

valgt å formulere dette som anbefaling, men denne anbefalingen 

oppfattes å være så sterk at den bør sidestilles med forbud.  

NIF er tydelig i sin muntlige informasjon til idretten at 

myndighetenes anbefaling skal idretten forholde seg til som 

retningslinjer. Det betyr i realiteten at NIF har lagt ned forbud mot 

all innendørs aktivitet, med unntak for den delen av aktiviteten som 

har fått tillatelse til å trene og konkurrer i henhold til 

særforbundenes toppidrettsprotokoller. NBF har tatt opp med NIF 

at budskapet oppfattes noe utydelig når det i skriftlig informasjon 

til organisasjonen skrives «anbefalt» når det åpenbart menes 

forbud. 

 

Det kan drives organisert utendørsaktivitet under forutsetning av at 

 



utøverne holder minst en meters avstand. Dette betyr at ordinær 

trening og kamper for bandy, foruten toppidretten, er ikke tillatt. 

Myndighetene og NIF er opptatt av at alle er nøye med å følge 

dette til og med 18. januar. Oslo kommune har forlenget 

nedstengningen i Oslo til 21. januar.  

På siste møte generalsekretærene hadde med NIF var det klar 

forventning at disse strenge nasjonale tiltakene skulle bli lempet på 

etter 18. januar. Forutsatt at en klarer å snu den negative 

utviklingen i smittesituasjonen er det sannsynlig at myndighetene 

vil lempe på de nasjonale tiltakene. Det er også sannsynlig at da vil 

de enkelte kommunene innføre tiltak som er tilpasset sitasjonen i 

den enkelte kommune. Dette vil følgelig føre til at mulighetene til å 

drive aktivitet kan variere sterkt fra kommune til kommune. 

Informasjonen, som de siste dagene har kommet fra myndighetene. 

tyder på at det også etter 18. januar vil være omfattende nasjonale 

tiltak, men at det kan bli noen endringer i innretningen av tiltakene. 

 

Erfaringen viser at det på treninger er utfordrende i å få barn og 

ungdom til å respektere/huske på å holde 1 meters avstanden. 

Alle serier i bandy er nå avlyst. Seksjonsstyret har, ved å benytte 

avlyst internasjonal uke, flyttet fram elitekamper. Hvis det ikke 

oppstår smitte eller andre hendelser, som fører til utsettelse av 

kamper, kan tidligere avvikling av eliteserien åpne for noe 

breddeaktivitet på slutten av is sesongen. 

Innebandyseksjonen er forberedt på at det er lite sannsynlig at det 

blir mulig å avvikle kamper for 1. divisjon. Da vil sitasjonen, når 

det gjelder opp og nedrykk, bli tilsvarende det den var våren 2020. 

Selv om forbundet ofte mottar informasjon om at elitespillere, i 

både bandy og innebandy, ikke oppfører seg på en måte som 

smittevernsprotokollene foreskriver, har det ikke oppstått smitte 

internt i elitelagene. 

I landhockey har det ikke vært organisert serieaktivitet på nærmere 

ett år. Leder har gjennomført møte med klubbene, men oppfatter at 

det er krevende å opprettholde entusiasmen hos klubblederen. Alt 

tyder på at det blir utfordrende å komme i gang med landhockey 

serier til våren, selv om smittesituasjonen vil tillate dette. Det ser 

også ut til å bli krevende å få gjennomført landslags- og annen 

internasjonal planlagt virksomhet i landhockey den kommende 

sesongen. 

Det bør vurderes å utarbeide plan for å sikre reetablering av 

landhockeyklubbenes fremtidig medlemsgrunnlag og aktivitet. 

 

 

- Økonomi på kort og lang sikt 

NBFs økonomiske status er som beskrevet i referatet fra siste 

forbundsstyremøtet. 

NBF har tilstrekkelig likviditet til å møte utgiftene som påløper 

fram til sommeren. Hvis pandemien er under kontroll når det 

nærmer seg sommeren og det er utsikt til at det blir normal 

organisert aktivitet til høsten, kan NBF fakturere lagavgifter til 



ordinær tid. Dette vil i tilfelle sikre NBFs likviditet til høsten 2021. 

Stortinget har vedtatt størrelsen på kompensasjonspakke 4. Det er 

ikke sikker om den blir benevnt kompensasjonspakke 4 eller 

stimuleringspakke. NIF har informert at noen rammer for denne 

pakken er fastsatt, men at særforbundene skal få anledning til å 

fremme våre synspunkter til innretningen, før denne blir endelig 

fastsatt. KUD har uttalt at denne høringen blir sendt ut i løpet av 

inneværende uke og at idrettsorganisasjonen får ca. 14 dager til å 

komme med innspill til innretningen av denne støtteordningen. 

 

Generalsekretæren kommer tilbake til styret med informasjon om 

de ansattes arbeidssituasjon. Dette legges til grunn for å vurdere 

eventuelle permitteringer av ansatte.  

 

- Møte utvalg for organisering av NBF Østland 

På spørsmålene som ble oversendt regionene etter det første møtet 

er det kun mottatt svar fra Buskerud Bandykrets.  

AU ser nærmere på den videre framdriften i denne saken og 

kommer med forslag til tidspunkt/milepeler for den videre 

framdriften.  

 

 

- Møter med alle eliteklubber om sitasjonen 

Det har kommet flere meldinger som tyder på at noen 

bandyklubber ikke er nøye med å følge toppidrettsprotokollen i 

forbindelse med sin aktivitet og reiser til kamper. 

Det er sendt et generelt skriv til samtlige «toppidretts klubber» i 

bandy hvor viktigheten av å følge protokollene er påpekt. 

Seksjonsstyret har invitert bandyklubber på alle nivåer til Teams-

møte 14. januar. Klubbene blir informert om at samtlige serier 

foruten elite serien er avlyst. Bandyseksjonen vil redegjøre for 

endringer i gjennomføringen av eliteseriene. Endringene vil legge 

til rette for at eliteseriene, sluttspill og NM-finalene avvikles 

tidligere enn opprinnelig planlagt. I tilfelle smittesituasjonen tillater 

det vil dette gi mulighet for noe breddeaktivitet på slutten av is 

sesongen.  

 

- Status internasjonal aktivitet 
All internasjonal aktivitet hvor utøvere skulle delta på vegne av 

Norges Bandyforbund er avlyst eller utsatt. 

VM menn i bandy som skulle arrangere i Russland i månedsskiftet 

mars/april er ikke formelt avlyst, men alt tyder på at dette ikke blir 

gjennomført. 

Landhockey skulle delta med klubblag i turnering i Tyrkia og 

landslaget skulle delta i et mesterskap på Malta. Ingen av disse 

aktivitetene blir avholdt. 

Kvalifisering til VM damer innebandy som skulle gjennomføres i 

Italia er utsatt. Innebandy U-19 VM i mai er det stor usikkerhet om 

blir avholdt. Innebandyseksjonen har fortsatt forhåpning til at NM-



finalene for senior kan gjennomføres, men sannsynligheten for at 

NM for aldersbestemte lag kan gjennomføres er liten. 

 

 

- Status klubbutvikling 
De 5 nye klubbutviklere er på plass. To av de fem nye 

klubbutviklerne har kommet med på NIFs klubbutvikleropplæring. 

Det er gjennomført heldagssamlinger på Teams. På samlingene har 

kompetansepersoner fra både NIF og idrettskretser gitt verdifulle 

bidrag. På møtene har ansatte, tillitsvalgte og klubbutviklerne 

deltatt. De 5 klubbutviklerne er geografisk spredt i landet. Det er 

blir stadig mindre sannsynlig at det blir åpnet for et større omfang 

av organisert aktivitet denne sesongen. Det må derfor igangsettes et 

omfattende arbeid med å forberede og motivere klubbene til å legge 

planer for å sikre medlemstilknytning og aktivitetsutviklingen 

straks pandemisituasjonen tillater dette. Gjennomgang av 

klubbenes organisering og drift vil vær viktig grunnlag for å sikre 

dette. I tiden framover bør størst mulig administrativ kapasitet 

rettes mot denne oppgaven.  

 

 

- Idrettstinget i Bergen 28. – 30. mai 

Styret vedtok at president Erik Hansen og styremedlem Monica 

Bakke blir NBFs delegater på idrettstinget i 2021. 

AU kommer tilbake til styret om det er saker NBF bør sende inn til 

behandling på idrettstinget i 2021. 

 

 

- Flytting av idrettens Hus høsten 2023 

NBF har hatt et informasjonsmøte med NIF om status i arbeidet 

med ny leieavtale for Idrettens Hus og gjennomgang av de aktuelle 

alternativene. Leieavtalen med Ullevål Stadion AS løper ut i slutten 

av 2023. Eventuell flytting fra US eller ombygning av kontorarealet 

på US blir derfor gjennomført de tre siste månedene i 2023. 

Foruten at Idrettens Hus fortsatt kan bli på US, har NIF kommet 

fram til tre alternative lokasjoner. To av disse er i eller ved Nydalen 

i Oslo. Det blir i tilfelle ombygning og tilpasning av eksisterende 

bygg. Det trede alternativet er et nybygg på Hasle i Oslo. Dette 

bygget skal stå ferdig høsten 2023. 

NBF kommer i nærmeste framtid å motta forespørsel fra NIF om 

hvilket alternativ vår organisasjon vil foretrekke. 

På grunn av flere henvendelser fra organisasjonen tok NBF opp i 

møtet med NIF om Telenorbygget på Fornebu har vært vurdert som 

aktuelt alternativ i denne prosessen. Tilbakemeldingen fra NIF var 

at dette var nøye vurdert, men konklusjonen var at dette alternativet 

ikke er aktuelt. 

 

 

 

 



- TV/mediaavtale 
Det har det siste året vært kontakt med flere medieaktører som har 

vist interesse for å inngå avtale om produksjon og 

sending/streaming av NBFs organiserte aktivitet. 

Paal Saastad redegjorte for kontakten med aktuelle 

samarbeidspartner på mediafronten og hvilke samtaler og tilbud 

som har væt aktuelle i denne forbindelse. 

 

Ole Morten Gilen Myrmel fra TV2 og Edvart A.Tveten fra My-

Game var invitert til møtet hvor de redegjorde for hva de kunne 

tilby i et samarbeid med NBF. 

 

Vedtak: 

Paal Sjaastad, i samarbeid med generalsekretæren, har ansvaret for 

å komme fram til et forslag til en mediaavtale med TV2 og My 

Game. Forbundsstyret behandler avtalen når den foreligger. 

I forbindelse med fremforhandlingen av en mediaavtalen tas det 

kontakt med aktuelle klubber for å sikre at eventuell avtale er i tråd 

med klubbenes ønsker og kapasitet for å ivareta et slikt samarbeid. 

 

- Utvidet utstyrs avtale med PurePlay/Craft 

Det har vært flere samtaler om eventuelt samarbeid, men på grunn 

av dette vil fordre stor utbytting av bekledning og utstyr til samtlige 

innebandylandslag er det utfordrende å få dette til innenfor de 

rammene som er signalisert fra leverandør. Det er derfor sannsynlig 

at eksisterende avtaler videreføres. 

 

 

SM – 23.1  NBFs strategi plan 

Gjeldende strategipal for NBF er utløpt. Den gjeldende strategiplanen var 

vedtatt fram til tinget i 2020. Men ved utsettelsen av tinget til 2021 ble planen 

forlenget. Forbundsstyret skal utvikle forslag til ny strategiplan, som behandles 

på det utsatte forbundstinget i september 2021. 

   

Vedtak: 

Styret kom fram til at det er hensiktsmessig at kommende tingperioden løper 

fra det utsatte forbundstinget, som avholdes i september 2021til september 

2022. Neste forbundsting avholdes da i september 2022. 

Da vil forbundstingene avholdes slik det er foreskrevet i NBFs Lov. 

Det utarbeides et forslag til strategiplan som omfatter den ettårige tingperioden 

som løper fra september 2021 til september 2022. 

Eksisterende strategiplan legges til grunn for forslaget til den ettårige 

strategiplanen. Strategiplanen gjennomgås og nødvendige tillegg og justeringer 

behandles av forbundsstyret. 

AU oppretter en arbeidsgruppe som får i oppgave å utarbeide forslag til 

strategiplan som skal gjelde for perioden september 2021til september 2022. 

 



 

  Neste setning bør være: Den gjeldende strategiplanen var vedtatt fram til tinget 

i 2020. Men ved utsettelsen av tinget til 2021 bli planen forlenget. Forbundsstyret skal utvikle 

forslag til ny . osv. 

 

 

 

Eventuelt 

 

Utvidelse av innendørsidrettenes sesonger: 

Det er mottatt informasjon om at både håndball og basketball planlegger, i tilfelle utviklingen 

i pandemien tillater dette, å utvide sine aktivitetssesonger til inn i sommeren. 

Dette vil bety at sesongen for innendørsidrettene vil strekke seg langt inn i perioden hvor 

fotball har sin normale serieaktivitet. 

Innendørsidrettene har lenge kritisert fotballorganisasjonen for å stadig å utvide sin sesong 

slik at den strekkes langt inn i innendørsidrettenes seriesesonger. Denne utviklingen i fotball 

har omfattet stadig yngre årsklasser. Det er også kjent at fotballtrenere stadig oftere gir barn 

og ungdom ultimatum. Prioriterer ikke utøveren fotball hele året er det ikke plass for utøveren 

i trenerens opplegg. Dette bryter klart med idrettstingets vedtak om at den organiserte idretten 

skal legge til rette for og stimulere til at barn og ungdom kan drive med flere idretter. 

Innendørsidrettenes kritikk av fotballens utvidede aktivitet vil komme i noe merkelig lys hvis 

innendørsidrettene utvider sin sesong fram til sommeren. 

Før NBF tar stilling til hvordan våre idretter skal forholde seg til denne saken, tar presidenten 

dette opp med fotballpresidenten. 

Forbundsstyret informeres om presidentenes samtale om denne prinsipielt viktige saken.   

 

Forbundsstyrets reaksjon på klubblederes oppførsel under ekstraordinært årsmøte i 

Oslo og Akershus Bandyregion: 

Det ekstraordinære årsmøtet i Oslo og Akershus Bandyregion settes opp som sak på neste 

forbundsstyremøte. 

Generalsekretæren innhenter protokollen fra møtet. 

 

Økt antall ledere fra kvinne landslaget i innebandy for overvære kamper i eliteserien for 

kvinner i innebandy: 

Det er fortsatt aktuelt at den utsatte VM-kvalifiseringen for kvinner i innebandy gjennomføres 

i løpet av våren. 

Grunnet pandemien har det ikke vært anledning til å samle spillerne. Trenerne for 

kvinnelandslaget i innebandy er bekymret for at restriksjonene på antall personer som har 

anledning å være til stede på elitekampene vil føre til at de ikke klarer å få god nok oversikt 

over aktuelle spillere til landslaget eller følge godt nok med på spillernes generelle utvikling. 

Trenerne har derfor rettet en henvendelse til seksjonsledelsen om muligheten til å utvide antall 

forbundstillatelser til stedeværelse på elitekampen for kvinner fra 1 til 3. 

 

Forbundsstyret er enig med seksjonsledelsen i at det på grunn av den spesielle sitasjonen 

kvinnelandslaget i innebandy er satt i er det fornuftig å gi flere i landslagsledelsen anledning 

til å overvære kamper i eliteserien for kvinner. Antallet utvides fra 1 til 3. 

 

 

Oslo 15. januar 2021 



 

Tomas Jonsson 

Generalsekretær  

 

 

Neste forbundsstyremøte er foreslått avholdt kl. 17.00 mandag 8. februar 2021. Det blir 

innkalt til møtet på Teams. 

 


