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Protokoll
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Vår dato

Vår referanse

FS 8/09

Referent

Per Klausen
Til (stede)

Distribusjonsliste Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*)

Sven Tore Iversen (STI)
John–Arne Jakobsen (JAJ)
Halgeir Ludvigsen(HL)
Kjell Myhre (KM)
Rigmor Holdal(RH)

Forfall:
Morten Rygh(MR)
Wenche A. Oppegaard (WAO)

Dessuten møtte:
Fra adm: Per Klausen – GS
Erik Garder
Trygve Halvorsen

Kontrollkomiteen

Møtested:

Idrettens Hus Ullevål

Møtedato/-tid:

10.10.09 kl. 0900 – 1830 og 11.10.09 kl. 0900 - 1400

FORBUNDSSTYREMØTE 8/09
Agenda:
071/09
072/09

073/09
074/09

075/09
076/09
077/09
078/09
079/09
080/09

081/09
082/09
083/09

Ref.saker
Protokoller og referater:
a. Protokoll FS 7/09
b. Ref. fra møte med Global TV - 20.08.09
c. Ref. fra møte om Reykjavik Int. Games - 10.09.09
d. Ref. fra infomøte hos IAK om SFs rettslige stilling overfor landslagsutøvere
Regnskap 2009 pr. 31.08.2009
Sportslig
a. Uttak av nye team
b. Trening med Kelly Kulick(dametrening)
c. Oljeprofil NM og WC
d. Sportspriser SAS – ev. særavtale
Seriespill og turneringsspill
a. Oppgjør av reisefordelingen 2009/10
b. Opprykk 1. div damer
TNO 2009 evaluering og regnskap
Rutiner
a. Responstider på innsendte henvendelser
b. Anvisningsmyndighet og rutine
Kretsmøter høsten 2009 – møteplan og innhold
Personalsaker
a. Opplæringsplan for ansatte
Åpne saker
a. Tilskudd til Trondheim Juniormasters
b. Kulekontroll i mesterskap
c. SUK – oppfølging av tingvedtak
d. Kontroll av NM-baner
e. Oppdatering av Loven
f. Gjennomgang av loven etter redigering av lovkomiteen
Idrettstingets sammensetning – særforbundenes fellesorganisasjon
Handlingsplan 2009-11
Eventuelt
a. Budsjett NM U-23
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071/09 Referatsaker
A. Referatsaker:
1. 20.08.09
2
21.08.09
3
01.09.09
4
15.09.09
5
22.09.09
6
24.09.09
7
30.09.09
8
24.09.09
9
01.10.09
10 08.10.09

Stipend til utøvere del. 2 2009 – MS og TT
Opptak av ny klubb – Søre Luten
Rapport om manglende registrering i IR – Spjelkavik BK
Opptak av ny klubb Fosen BK
Medlemsundersøkelsen 2008(IR) – Kolbotn BK godkjent
Høringsutkast – Mal for ordensregler for idrettslag – frist 16.10.09
Varsel om prisendring (kjøpte tjenester av regnskap og lønn)
Sportslotteriet – Avtale i regi av FFA
Søknad om spillemidler for 2010 – orientering
Pressemelding: Positive signaler for idretten i regjeringserklæringen

B. Invitasjoner:
1. 31.08.09 Invitasjon til dialogmøter med særfobund vedr. idrett for funkj.hem
2
24.09.09 Invitasjon til FFA møte/workshop på Gjøvik 5.-6. nov. 09
3
02.10.09 Invitasjon til post3 møter med særforbundene – 2.11.09

NIF
MRIK
MRIK
STIK
AIK
NIF
IRK
FFA
NIF
NIF
NIF
FFA
NIF

Merknader:
B1. GS deltar på møtet med NIF.
B2:
Sted og tid passer dårlig i forhold til vår terminliste og et slikt arrangement kan ikke erstatte noen av våre
NM(jr og U-23). Konseptet er dog interessant og muligens kan et nordisk ungdomsmesterskap være
aktuelt. GS deltar på FFA-møtet på Gjøvik.
B3. GS deltar på post3 møtet med NIF 2.11.09.
VEDTAK:

Referatsakene tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt.
072/09 Protokoller
a. Protokoll fra FS 8/09
VEDTAK:

Referatet tas til etterretning. Enst. vedtatt.
b. Referat fra møte med Global TV
Sportsmagasinet vil bli sendt som tidligere og det er beregnet 28 sendinger i løpet av sesongen.
Man ønsker innspill om konkurranser som skal avholdes og det vil bli laget portretter med utøvere
slik som tidligere.
VEDTAK:

Referatet tas til etterretning. Enst. vedtatt.
c. Referat fra møte om Reykjavik Int. Games – Januar 2010
10 idretter skal være med. Sponsede billetter med fly og hotellopphold. I årets arrangement 2009
deltok Fredrik Tjernes og Glenn Morten Pedersen og Glenn Morten vant bowlingkonkurransen.
Det var ønskelig fra arrangøren at flere deltok fra Norge. Tore Torgersen og Glenn Morten har alt
takket ja til å delta.
VEDTAK:

Referatet tas til etterretning. Enst. vedtatt.
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d. Referat fra infomøte hos AIK om SFs rettslige stilling overfor landslagsutøvere.
Idrettsadvokatene v/Pål Kleven inviterte til et informasjonsmøte om lovverket som er grunnlag for
avtaler med landslagsutøverne og SF eierrett til utøverne når de deltar i landslagsdrakt. Det vil bli
avholdt oppfølgende møter i regi av IAK.
VEDTAK:

Referatet tas til etterretning. Enst. vedtatt.
073/09 Regnskap 2009 pr. 31.08.09
GS orienterte om det framlagte regnskapet.
Det lages rutine for budsjettering av utgifter til mesterskap som skal innholde følgende: reelle
utgifter til opphold og reise for utøvere og trener/støtteapparat, lønn trener.
Periodisere de største postene i regnskapet(10-15). Budsjett 2010 revidert etter tinget fremlegges
til neste møte
VEDTAK:

Regnskapet tas til etterretning med nevnte merknader. Enst. vedtatt.
074/09 Sportslig
EG refererte fra mesterskap som har blitt avholdt siden siste møte,
- Deaflympisk på Taiwan.
Det var meget spesielle baneforhold og alle utøverne slet. Etter forholdene var det var meget bra spill av
Ine som fikk 8. plass i All Event.
- ECC 2009 i Hellas
All honnør til Ann Louise haugen Andersen med sølvmedalje, og Bjørn Einar Rudshagen som i sitt første
mesterskap klarte en 11. plass.
a.

Uttak av nye team

Sportslig har tatt ut nye team og EG orienterte om dette. Det er mottatt henvendelse fra Frogner
BK vedrørende uttaket av Team damer.
VEDTAK:

Forbundsstyret stiller seg bak sportsligs uttak av nye team, og ber om at sportslig gir et svar på
henvendelsen fra Frogner BK. Enst. vedtatt.
b. Trening med Kelly Kulick
Forbundet har mottatt et innspill fra Veronica Steiner med tilbud om treningsamling med Kelly
Kulick
VEDTAK:

Forbundsstyret finner initiativet positivt og støtter det. FS ber om at initiativtakeren tar kontakt
med sportslig v/Erik Garder om et eventuelt samarbeid. Enst. vedtatt.
c. Oljeprofilen i NM og WC-turneringer
Det er ønskelig å etablere mer like og sportslige baneforhold på mesterskap og WCkvalifiseringsturneringer, til sammen 7 mesterskap og pt. 7 WC-turneringer pr år.
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I denne forbindelse er det interessant å se kostnadene for kjøp, ev. leie av en Kegelmaskin som
kan benyttes i disse arrangementene, alternativt fastsette et antall oljeprofiler som arrangørene kan
velge iblandt.
VEDTAK:

Administrasjonen bes sjekke kostnader ved kjøp og drift, alternativ leie tjenesten i forbindelse
med mesterskap og WC-turneringer til neste FS-møte. Sportslig bes fremme forslag til noen
oljeprofiler som arrangørene kan benytte. Enst. vedtatt.
d. Sportspriser SAS – eventuell særavtale
KM ber om at det undersøkes om eventuell særavtale med SAS med hensyn til medbrakt kuler ved
reiser i Norge. Sportspris med ekstra bagasje(40 kg) er altfor kostbar.
Dette spørsmålet har administrasjonen tatt opp i møter med SAS flere ganger, men man har inntil
nå ikke fått gjennomslag slik enkelte større forbund har fått, eks golfforbundet.
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.
075/09 Serie- og turneringsspill
Generelt:
Registrering og godkjenning av serieresultater. Det arbeides med noen endringer som vil gjøre
dette mer effektivt.
a. Betaling av bøter.
VEDTAK:

Klubber med bøter som ikke er betalt(etter purring) nektes tillatelse til spill i neste serieomgang.
Enst. vedtak.
b. Oppgjør reisefordelingen 2009/10
Beregningen av oppgjøret av reisefordelingen er under arbeid i administrasjonen.
VEDTAK:

Utbetaling av reisefordelingen skal foretas innen utgangen av november 2009. Enst. vedtatt.
c. Opprykk fra 1. divisjon damer
Det er skjev fordeling av antall lag i de 2 avdelingene i 1. divisjon damer og etter Tingvedtaket
kan det være forskjellige antall lag i de 2 avdelingene som blir igjen i den nye 1. divisjon til neste
sesong.
VEDTAK:

Saken hører hjemme hos SK og sendes seriekomiteen til avgjørelse. Enst. vedtatt.
076/09 Thon Norwegian Open 2009
Evaluering:
Hallen generelt fornøyd med turneringen, dog var man kritiske til antall puljer og antallet spillere i
disse spesielt på torsdag. Hallen blir gjerne med videre for en ny turnering neste sesong.
Det bør være mer styring av påmelding med begrensninger i antall påmeldinger pr. spiller.
Avviklingen av desperadoen fungerte ikke bra. Neste gang bør man heller benytte turbo som
alternativ. Tidspunktet for turneringen, primo september er bra.
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Forslag til endring neste NO:
Påmelding etter EBT-varianten(med avbestillingkonsekvenser), antall starter i ”banken” må
bestemmes. Fortrinnsrett til sene starter for langveisfarende, spillere kan ta ledig plass i pulje uten
at dette påvirker starter i ”banken”, baneflytting i karusellfinalen, antallet videre i hver runde, (eks.
4 grupper x3 og deretter karusell med 1 ut i hver runde).
Turbo innføres istedenfor desperado. Det satses videre på webstreaming, dette bør også vurderes i
andre arrangementer.
Tiltak for økning i antall deltakere:
Se på mange konkurrerende turneringer, innføre egen premiering for beste i klassene C, D, E og F.
I forkant av turneringen:
Offentliggjøre forklaring til spilleform/reglement eks. finaler. Klargjøre damepremieringen og
premiefordelingen. Kan avvikle pulje på 2 banepar.
NBF søker om teknisk arrangør for neste års turnering, og arrangøren gis en tilskudd på kr
20.000,-. Arrangørhall bør avklares snarest mulig(Metro har allerede meldt interesse).
Forslag til regelendring:
Ingen andre turneringer i helgen med finaler i Norwegian Open uten godkjenning fra NBF.
Regnskapet for mesterskapet ble redegjort for.
VEDTAK:

Tas til etterretning med merknader/forslag til endringer. Enst. vedtatt.
077/09 Rutiner
a. Responstider på innsendte henvendelser
Administrasjonen har redusert responstiden på rt og sakene ble diskutert. Alle innkomne saker blir
tatt opp til diskutert på de daglige postmøtene i administrasjonen.
b. Anvisningsmyndighet og rutine
Administrasjonen skriver ned rutiner om anvisning. Timelister oversendes Presidenten hver
måned.
VEDTAK:

Tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt.
078/09 Kretsmøter høsten 2009
Tidspunkter og steder for de fleste møter er nå klare. Det startes i Agder 14.10.09. Agendaen ble
gjennomgått.
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.
079/09 Personalsaker.
Det finnes i dag ingen opplæringsplan for ansatte.
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VEDTAK:

Det lages en opplæringsplan som legges fram på neste FS-møte. Enst. vedtatt.
080/09 Åpne saker.
a. Tilskudd til Jr-masters - Trondheim BK
Trondheim BK har søkt om tilskudd til Junior Masters 2009. til tidligere juniormasters er det gitt
et tilskudd på kr. 5000,VEDTAK:

Det bevilges et tilskudd på kr. 5.000,-. Enst. vedtatt.
b. Kulekontroll i mesterskap
Teknisk komités leder har forespurt om kulekontroll i NM. Det er vedtatt nye regler som må
klargjøres.
Dette er en oppfølging av vedtaket FS gjorde på møte i juni.
Dette siste kulepunktet i vedtaket nedenfor må implementeres i reglene for mesterskapene og
annonseres på invitasjonene for ettertiden. TK kan for eksempel velge 2 dager med innledende
spill der man ønsket å foreta sjekk av kuler ved stikkprøver f.eks. 2 siste dager med kvalifisering.
Når dette er gjennomført er det ikke lenger nødvendig med kontroll. Eventuell kontroll av kuler
ved rekorder kan foretas av andre slik det også har blitt praktisert tidligere.
VEDTAK:

Etter å ha levert registreringsskjema kan ikke flere kuler registreres.
Kuler som blir underkjent kan ikke benyttes i mesterskapet.
Det er NBF ved TK som utfører stikkprøvekontroll i forbindelse med mesterskap.
TK bestemmer om/ hvor mange som skal sjekkes i hver pulje.
Stikkprøvekontroll varsles ikke på forhånd, så spillere må i mesterskap være tilstede i hall
1 time før puljestart i tilfelle de blir plukket ut til kontroll.
Enst. vedtak

•
•
•
•
•

c. SUK – oppfølging av tingvedtak
SUK-komiteen ble gjenoppnevnt på Tinget 2009 for å arbeide videre med utvikling av
seriesystemet. Det har foreløpig ikke skjedd noe i komiteen som ikke har konsituert seg etter
Tinget. Komiteen fikk av Tinget fullmakt til å fullføre arbeidet uten at FS skulle involveres.
Manglende resultater fra komiteen er en av grunnene til at det planlagte kretsseminaret i november
avlyses og flyttes til mars 2010.
På bakgrunn av at ingenting har skjedd må FS engasjere seg og det tas skritt for å få komiteen i
”jobb”, herunder komplettere/oppnevne nye medlemmer.
VEDTAK:

Tas foreløpig til etterretning og det innhentes forslag på medlemmer til komiteen slik at denne
kan konstitueres etter neste FS-møte. Enst. vedtatt.
d. Kontroll av NM-baner
Det foretas en kontroll av banene i arrangørhallene 3-6 måneder i forkant av et NM arrangementet.
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VEDTAK:

Det foretas kontroll av NM arrangørhallene 3-6 måned før et mesterskap. Enst. vedtatt.
e. Oppdatering av loven
Innbetalinger av bøter og gebyrer må følges opp og det er ønskelig med faste rutiner for dette.
VEDTAK:

Lages prosedyre for innbetalinger, frister, purringer på bøter og gebyrer som Lovkomiteen
innredigerer i regelverket. Enst. vedtatt.
f. Gjennomgang av loven etter redigering av lovkomiteen
HL som medlem av lovkomiteen refererte lovkomiteens innstilling til en rekke paragrafer og
punkter i loven som er redigert etter siste Forbundsting:
Lovheftet har fått en ny layout som er tilsvarende den som benyttes av WTBA og ETBF. Den
nye layouten gjør at alle paragrafer starter med kapittelnummer, noe som gjør referering lettere.
Alle paragrafene har nå 3 nivåer, så en del gruppeparagrafer i konkurransebestemelsene har
dermed blitt splittet.
Det er innført 2 nye kapitler i lovheftet:
Kap. 2: Spilleregler – tilsvarende WTBA kap. 2 Universal Playing Rules.
Kap. 3: Utstyrsmanual – tilsvarende WTBA kap. 9, 10 og 11.
Det er gjort et forsøk på å oversette paragrafene punkt for punkt, og alle paragrafene som
omhandlet dette er fjernet fra de gamle konkurransebestemmelsene, som nå er blitt kap 4.
Disse kapitlene hos WTBA er vi pliktige til å følge, og rent bortsett fra evt. oversettelsesfeil, skal
det ikke være mulig å komme med endringsforslag til disse kapitlene på tinget. Endringer som
foretas av WTBA må oppdateres fortløpende. Vi har likevel tillatt oss noen små endringer:
§ 2.4.1 i) lagt til som ekstra punkt. Denne står i USBC esm, men bare i
mesterskapsbestemmelsene til WTBA.
§2.8.5 a) er i samsvar med USBC i stedet for WTBA.
§ 2.10 har vi tatt inn ETBF teksten som § 2.10.3, og kopiert inn en tekst som også står i kap. 3
som § 2.10.4.
Lagt til § 3.29 for å komplimentere § 3.28, slik at disse står på samme sted, selv om den strengt
tatt hører hjemme i kap 4.
§2.13 er bare en referanse til konkurransebestemmelsene. Punktene som står i WTBA-teksten er
alle tatt inn i kap 4.
Oppbyggingen av WTBA kap 2 avviker noe fra vår tidligere oppbygging, men vi har valgt å
gjøre minst mulig endringer i WTBA-teksten. Det er i stedet innført en del fotnoter for å få med
innholdet i den tidligere lovteksten.
Kapittel 2 og 3 har blitt presentert for TULIK (turneringslederinstruktørkurset), og ble svært godt
mottatt. Noen kosmetiske endringer har blitt foretatt i etterkant av kurset.
INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN TIL FS:

FS støtter den nye oppbyggingen av lovheftet og vedtar lovkomiteens forslag til norsk tekst
for kapittel 2 og 3.
VEDTAK:

FS godtar lovkomiteens forslag til ny oppbygging av lovheftet. Lovkomiteen følger opp
endringer som gjøres av WTBA og gjør nødvendige redigeringer fortløpende. Endringer
informeres til FS og publiseres på nettet.
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Øvrige endringer:
§4.3 og 4.5 – medlemskap/konkurranselisens
Det innføres et nytt prinsipp med skille mellom medlemskap i klubb og konkurranselisens i
forbundet.
Det innkreves ikke overgangsgebyr og ilegges ikke karantene for U11/U13 utøvere.
VEDTAK: Enst. vedtak

FS godtar lovkomiteens forslag til ny §§ 4.3 og 4.5.
§4.8.2 – spilleklasse for U11
VEDTAK: Enst. vedtak

U11 i egen klasse uavhengig av spill – havner i F når de kommer over i U13. Lovkomiteen gjør
de nødvendige redigeringene.
§4.8.4 – Forslag fra lovkomitteen: Nyregistrerte spillere kan gå ned mer enn en klasse ved første
oppdatering.
VEDTAK: Enst. vedtak

FS støtter ikke forslaget.
§4.9.2 c) – Tillegg til tingvedtaket – ikke ha negative hcp.
VEDTAK: Enst. vedtak

FS godtar lovkomiteens forslag.
§4.9.2 d) – Tillegg til tingvedtaket – forslag til øvre begrensning
VEDTAK: Enst. vedtak

FS godtar lovkomiteens forslag.
§4.16.1.g. – Hodeplagg – Forslag til tillegg fra lovkomiteen om religiøse hodeplagg.
VEDTAK: Enst. vedtak

Ny tekst i § 4.16.1.g): Ingen form for hodeplagg er tillatt.
Tillegg til turneringslederkurset: Turneringsleder kan i særskilte tilfeller allikevel tillate
hodeplagg. (f.eks. svettebånd og Hijab)
§4.16.5 – ikke via krets
VEDTAK: Enst. vedtak

FS godtar lovkomiteens forslag.
§4.16.12 b) – strider mot de nye NIF-reglene.
VEDTAK: Enst. vedtak

ny tekst i §4.16.12.b):
I Norske Mesterskap og turneringer som arrangeres av NBF skal teamdrakt benyttes.
§4.18.1 – Ny paragraf for å definere turneringstyper
VEDTAK: Enst. vedtak

FS godtar lovkomiteens forslag.
§4.18.2 – Ny paragraf vedrørende regler for WC-kval.
VEDTAK: Enst. vedtak

FS godtar lovkomiteens forslag.
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§4.19 – Ønsker å kunne nekte turneringer for å holde av helger til f.eks. kurs
VEDTAK: Enst. vedtak

Tillegg til §4.19:
Godkjennelse kan nektes på tidspunkt som NBF holder av til andre formål. Lovkomiteen gjør
de nødvendige endringer.
§4.19.4 fotnote 15 – Hvor stor skal reduksjonen være på gjenstart?
VEDTAK: Enst. vedtak

Ingen spesiell reduksjon på gjenstart. Dersom gjenstart er dyrere enn 2/3 av ordinær førstestart,
bli gjenstarten for juniorene samme beløp som førstestarten.
Lovkomiteen gjør de nødvendige endringer.
§4.21.2.d – nytt krav til plakaten.
VEDTAK: Enst. vedtak

FS godtar lovkomiteens forslag.
§4.21.3.k – Kommer fra WTBA § 2.13
VEDTAK: Enst. vedtak

FS godtar lovkomiteens forslag.
§4.22.2 – Frist har ikke eksistert tidligere. Forslag fra lovkomiteen på 1mnd. (Ikke det samme som
Sofiemyrs forslag til tinget, der det var en siste frist for å avlyse.)
VEDTAK: Enst. vedtak

FS godtar lovkomiteens forslag.
§4.22.4 – FS-vedtak fra forrige møte om at adm skal lage en prosedyre.
VEDTAK: Enst. vedtak

Lovkomiteen redigerer inn endringer når prosedyren foreligger.
§4.23.1 – Dette praktiseres i dag veldig ulikt.
VEDTAK: Enst. vedtak

ny tekst i §4.23.1:
I NBF-godkjente konkurranser bør banefordelingen trekkes. §4.23.2 strykes.
Lovkomiteen gjør evt. andre nødvendige endringer.
§4.24.6 – Siste setning er endret.
VEDTAK: Enst. vedtak

FS godtar lovkomiteens forslag.
§4.25.6 og 7 er en splittelse av den gamle paragrafen, og endringen er i 4.25.7: fjernet krav om
utsendelse til klubber og kretser dersom det finnes tilgjengelig på nettet.
VEDTAK: Enst. vedtak

FS godtar lovkomiteens forslag.
§4.27.4 – frist redusert fra 3 dager til 1 time for å være i overensstemmelse med 2.12. Tillegg:
Spilleren skal varsles om endringen.
VEDTAK: Enst. vedtak

FS godtar lovkomiteens forslag.
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§4.28.3 – registrering ved for sent ankommet
VEDTAK: Enst. vedtak

Vi skal følge samme prinsipp som for avbrutt spill: NBF registrerer bare serier som er spilt i sin
helhet.
Lovkomiteen gjør de nødvendige redigeringer.
§4.29.3 – FS må vedta defaultverdier for ant gjenstarter i banken.
VEDTAK: Enst. vedtak

Bare påmeldt 2 starter til enhver tid.
Lovkomiteen gjør de nødvendige redigeringer.
§4.30.3 – straff for uteblitt spiller
VEDTAK: Enst. vedtak

Det skal være straff tilsvarende 4.32.1 for uteblitt spiller (startnekt til kl 1100 neste dag).
Lovkomiteen gjør de nødvendige redigeringer.
§4.30.4 – ad turneringsleders mulighet for disp fra 4.30.3.
VEDTAK: Enst. vedtak

FS fremmer forslag til å fjerne denne på tinget.
§4.32.2 – Frist for å iverksette straff.
VEDTAK: Enst. vedtak

FS ønsker en generell foreldelsesfrist:
Straffbare forhold som ikke er fulgt opp innen 1.august påfølgende sesong er foreldet. Ingen
spesifikk frist for § 4.32.2. Lovkomiteen gjør de nødvendige redigeringer.
§4.34.4 – oppdatert slowbowlingregel sakset fra WTBF

VEDTAK: Enst. vedtak

FS godtar lovkomiteens forslag.
§5.16.10 – bruk av datascore.
VEDTAK: Enst. vedtak

Utskrift fra datascore kan erstatte NBF godkjente scoreark i ligaspill. Samleskjema må fortsatt
benyttes.
Lovkomiteen gjør de nødvendige redigeringer.
§5.20.1 – kvalspill våren 2010.
VEDTAK: Enst. vedtak

Seriekomiteen bes fremme forslag til kvalspillet 2010som forelegges FS til neste møte.
§6.1.2 og 3 – splittet den gamle etter type mesterskap og ført på åpne norske.
VEDTAK: Enst. vedtak

FS godtar lovkomiteens forslag.
§6.14.1 / 6.15.7/ 6.16.3 er oppdatert for å få med dbl. Iht. tingvedtak.
Tatt til etterretning.
Oppfordring fra lovkomite: Se på antall damer til finalespill.
VEDTAK: Enst. vedtak

Da invitasjon til årets U23 allerede er sendt ut gjøres det ikke noe med dette nå. Tas opp på et
møte når evaluering av årets mesterskap foreligger.
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§6.19.6 – Forslag fra lovkomite
Stegfinale fjernes i NM sgl/dbl slik det ble gjort for klassemesterskapene på siste ting.
VEDTAK: Enst. vedtak

FS går ikke inn for lovkomiteens forslag. Saken tas opp på kretsseminaret.
§6.27.6 – seeding av umbrolag i NM-lag
VEDTAK: Enst. vedtak

Umbrolag skal dersom det er praktisk gjennomførbart seedes til de(n) siste puljen(e).
Lovkomiteen gjør de nødvendige redigeringer.
§7.7.2 – landslag også i dbl.
VEDTAK: Enst. vedtak

FS godtar lovkomiteens forslag.
§10.1.1 – ordlyden i samsvar med kap 4.
VEDTAK: Enst. vedtak

FS godtar lovkomiteens forslag.
§10.5.1/3 – endret ordlyd fra ”i” til ”nær”. ”sluttspill” endret til ”siste spilledag”
VEDTAK: Enst. vedtak

FS godtar lovkomiteens forslag.
Kap 13 har vært innom veteranutvalget flere ganger med mindre rettinger, og er godkjent av dem i
sin nåværende form.
VEDTAK: Enst. vedtak

Tatt til etterretning.
082/09 Handlingsplanen 2009-11
Handlingsplanen vedtatt på tinget ble gjennomgått og kommentert. HP tas med som gjennomgang
på de forestående kretsmøtene.
VEDTAK:

Tas foreløpig til etterretning.
083/09 Eventuelt
a.
Budsjett NM U-23 2009
Fra Munken BK er mottatt budsjett for NM U-23 2009. Det forutsettes at deltakeravgiften
reduseres slik at kostnaden for deltakerne blir lav.
VEDTAK:

Budsjettet godkjennes og det gis et tilskudd på kr. 25.000,-. Arrangøren dekker selv utgiftene
til premier. Enst. vedtatt.
Per Klausen
Referent

Postadresse
Norges Bowlingforbund
0840 OSLO

Besøksadresse
Sognsveien 73
E-postadresse
bowling@bowling.no

Telefon
21 02 97 32

Telefaks
21 02 97 31

Bankkonto
1602.43.29651
Foretaksregisteret
971483946

