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Møtereferat
Vår dato

Vår referanse

27.02.21

FS 3/21

Referent

Kirsten Wille (KW)

FS-møte nr 3/21 - Teams

Tilstede:

Halgeir Ludvigsen (HL)
Terje Vestby Andresen (TVA)
Åse Jacobsen (ÅJ)
Christin A Löfman (CAL)
Grace Kristiansen (GK)
Nicolas Osborg (NO)
Ulf Hämnäs (UH
Erik Garder (EG)
Kirsten Wille (KW)

Forfall:

Christer Jakobsen (CJ)
Kopi til

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen
Ungdomsutvalget

Møtested:

Teams-møte

Møtedato/-tid:

Lørdag 27. februar, kl 09.00 – 14.00

AGENDA
15/21
16/21

17/21

18/21

19/21

20/21

Godkjenning av innkalling og protokoll fra FS-møte 1/21
og 2/21
Referatsaker
a) Kartlegging Kretser – forslag til tiltak
b) Nordisk «NM»-veka 2022
c) Norsk deltakelse – Special Olympics i Sveits
d) Bowling for tidligere rusmisbrukere – Sandnes BK
e) Status Sommerleir 2021
f) Rapport UngBowling
g) Rapport fra div. NIF-møter

FS

Årsregnskap 2020
a) Gjennomgang og godkjenning av revidert årsregskap 2020
b) Ubenyttede midler 2020
Beslutningssaker:
a) NM-krav, antall serier, NM sgl/dbl 2021
b) Budsjett
Åpne saker:
a) Bowlingjakten, status og fremdrift
b) Felles medlemssystem for idretten, status
c) Oppgradering/videreutvikling av NBFs hjemmeside
d) Kvinneturnering Hønefoss
e) Oppfølging av hallene, inkludert initiativ rundt halleierforening
Nytt fra administrasjonen
GS informerer

FS

KW
KW
KW
KW
UH
UH/KW
HL/KW
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HL/KW
TVA
HL
HL/UH
HL
HL/KW
KW
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21/21

Sportslig statusrapport
Oppdatering av internasjonale mesterskap 2021
Godkjenning av SportBowling-Akademi – EBTF
Trenerattesten
Ingen utnevnelse av Årets Bowler 2020
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UH
UH
UH
EG

22/21

Forberedelser, Forbundsting 2021
Egne saker til Tinget
Statusgjennomgang
Påmelding delegater - status

Alle

23/21

Strategiarbeid
Bowlingforbundet VIL – Strategidokument 2021-2025 2.utgave

Alle

24/21

Eventuelt
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PROTOKOLL
15/21 Godkjenning av innkalling og protokoll
Protokoll fra FS-møte 1/21 og 2/21 ble offentliggjort på bowling.no, 21.1.21 og 9.2.21.
Vedtak:
Innkalling godkjent. Protokoll 1/21 og 2/21 tatt til etterretning og godkjent.

16/21 Referatsaker
a) Kartlegging Kretser – forslag til tiltak
KW redegjorde muntlig for arbeidet og går videre med gjennomføring av de forslåtte tiltak.
b) Nordisk Mesterskapsuke 2022
KW redegjorde muntlig. De nordiske Idrettsforbundene og TV-direktørene ønsker å kartlegge
mulighetene for en nordisk mesterskapsuke etter modell av den svenske SM-veckan. Det blir et
pilotprosjekt som man ønsker å gjennomføre allerede i sommer. Det er sendt ut et spørreskjema, som
ble besvart og sendt inn til NIF. Det avventes ny informasjon om arrangementet.
c) Norsk deltakelse – Special Olympics i Sveits
KW redegjorde muntlig. Vi har fått en invitasjon fra NIF om deltakelse på et Special Olympics
arrangement i – St.Gallen 16.- 19.6.22. Bowling er en av idrettene de ønsker spesielt skal delta.
KW tar kontakt med NIF ang. størrelse på delegasjonen. Påmelding skal gjøres innen 15.6.21.
d) Bowling for tidligere rusmisbrukere – Sandnes BK
KW redegjorde muntlig. Prosjektet har vært svært vellykket i Sandnes og passer godt inn i
tematikken i forbindelse med «Petter Uteligger – Idretten skaper sjanser».
e) Status Sommerleir 2020
UH redegjorde muntlig.
f) Rapport UngBowling
UH redegjorde muntlig. KW/UH inviterer til møte med leder av Ungdomsutvalget.
g) Rapport fra div. NIF-møter
HL/KW redegjorde muntlig.

17/21 Årsregnskap 2020
a) Gjennomgang og godkjenning av revidert årsregnskap 2020
b) Ubenyttede midler 2020
HL gjennomgikk og redegjorde for revidert regnskap, samt overføring av ubenyttede midler i 2020
fra Post 2 og 3 til 2021
Vedtak:
Revidert Årsregnskap for 2020 vedtas og regnskapet sendes til FS for digital signering.

18/21 Beslutningssaker
a) NM-krav, antall serier, NM sgl/dbl 2021
Vedtak:
Kravet til antall serier for deltagelse i NM sgl/dbl 2021 reduseres til 50 serier innen 1.8.21.
Det nye kravet vil bli offentliggjort på Bowling.no etter FS-møte. Vedtaket var enstemmig.
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b) Budsjett 2021
HL redegjorde muntlig.
Vedtak:
Budsjett 2021 som ble gjennomgått er godkjent. Ny revidering forventes i forkant av Tinget.

19/21 Åpne saker:
a) Bowlingjakten, status og fremdrift
TVA redegjordre muntlig. Prosjektet legges foreløpig på is og saken lukkes.
b) Felles medlemssystem for idretten, status
HL redegjorde muntlig. HL har hatt kontakt med NIF og det er fortsatt uendret når en
API vil være klar.
c) Oppgradering/videreutvikling av NBFs hjemmeside
HL/UH redegjordre muntlig. KW/UH informerte om NTB-avtalen som vil bli en
svært viktig del av vår mediestrategi fremover.
d) Oppfølging av hallene, inkludert initiativ rundt halleierforeningen
HL/KW redegjorde muntlig. UH informerte om de kommende videosnuttene i rekrutteringøyemed. Manus er klare og produksjonen skal være klar til å bli presentert på Tinget.

20/21 Nytt fra administrasjonen
KW redegjorde muntlig. Ny GS har brukt tiden godt til å bli kjent med organisasjonen.
Har hatt kontakt med alle kretslederne, deltatt på teamsmøte med Damelandslaget, deltatt på
mange teams-møter i NIF-regi og ikke minst hatt mye fokus på strategiarbeidet frem mot
Tinget.

21/21 Sportslig statusrapport
•
•

Oppdatering av internasjonale mesterskap 2021. UH redegjorde muntlig.
Det foreligger utsettelser hele veien og det er mye usikkerhet rundt når man kommer igang med
internasjonale mesterskap.
Godkjenning av SportBowling Akademi – EBTF. UH redegjorde muntlig
SportBowling Akademi har blitt vurdert og fått et Godkjenningsstempel fra EBTF
og man har også fått godkjent dette som et mobilt utdanningsprosjekt.

•

Trenerattesten. UH redegjorde muntlig. Appen til Trenerattesten som ble lansert av NIF for 2 uker
siden skal bidra til å kvalitetssikre trenere som skal trene barn og unge. Trenerattesten blir
pålagt via Trenerløypa til NIF.

•

Ingen utnevnelse av Årets Bowler 2020 – EG redegjorde muntlig. Pga liten aktivitet i 2020,
har Sportslig utvalg ingen innstilling på årets bowler for 2020.
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22/21 Forberedelser, Forbundsting 2021
HL redegjordre muntlig. KW sender ut en påminnelse til klubbene. FS vil den 10.3.21 sende ut
endelig avgjørelse hvorvidt det blir avholdt et digitalt Ting eller ved fysisk oppmøte.
Aktuelle datoer fremover
• 05.03: Frist for innsendelse av forslag som ønskes behandlet på Tinget
• 10.03: Frist for påmelding, og den dato mulighet for eventuell fysisk deltagelse vil avklares
• 20.03: FS-møte 4/21
• 31.03: Utsendelse av Tingdokument
• 14.04: Opplæringsmøte på Teams med Tingdelegatene kl.19-20
• 16.04: FS-møte 5/21
• 17.04: Forbundsting 2021
• 18.04: Forbundsting 2021, fortsettelse (ved behov)
Ved digital gjennomføring vil det 2 uker før Tinget avholdes et planleggingsmøte mellom NIF
Digital, FS/Admin og Dirigent vedrørende digital gjennomføring, og bruk av møtesystemet
GoPlenum. Dato blir rett før påske. Samme uke som selve Tinget, vil det også avholdes et
opplæringsmøte for påmeldte delegater. Dato blir onsdag 14.4.21 kl.19-20. NIF Digital vil være til
stede som «support» under Tinget.
NIF Digital må ha Tingdokumentene senest uken før.
Innstilling på ny Valgkomite skal gjøres av FS. Alle FS-medlemmer anmodes om å komme med
forslag til medlemmer i ny Valgkomite til neste FS-møte, 4/21.

23/21 Strategiarbeid
Bowlingforbundet VIL – Strategidokument 2021-2025 2.utgave
KW redegjorde muntlig. Det ble foretatt noen få endringer og nytt dokument med med
Bowlingforbundet SKAL med handlingsplan vil bli presentert på neste FS-møte.

24/21 Eventuelt
Det var ingen saker som ble meldt inn.

