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Møtereferat
Protokoll

Vår dato

Vår referanse

2009-12-07

FS 9/09

Referent

Per Klausen
Til (stede)

Sven Tore Iversen (STI)
John–Arne Jakobsen (JAJ)
Halgeir Ludvigsen(HL)
Kjell Myhre (KM)
Wenche Oppegaard(WAO)
Morten Rygh(MR)

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

Forfall:
Rigmor Holdal
Kontrollkomiteen

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

Møtested:

Idrettens Hus Ullevål

Møtedato/-tid:

05.12.09 kl. 0900 – 1700 og 06.12.09 kl. 0900 - 1400

FORBUNDSSTYREMØTE 9/09
Agenda:
084/09
085/09
086/09
087/09
088/09

089/09
090/09
091/09
092/09
093/09
094/09
095/09
096/09

Ref.saker
Protokoller og referater:
a. Protokoll FS 8/09
b. Ref. fra møte kretsmøter ABK, ØBK, NBK/TBK, BBK
Regnskap 2009 pr. 31.10.2009 – Budsjett 2010
Sportslig
Seriespill og turneringsspill
a. Oppgjør av reisefordelingen 2009/10
b. Endring av kampdato i Umbroliga
c. Terminliste 2010-2011
d. Godkjenning av norske rekorder
e. Oppnevning av SUK.komité for videre arbeid
NM
a.
Forslag om nye NM
Rutiner
Kretsmøter høsten 2009
Personalsaker
Åpne saker
a. Opplæringsplan for ansatte
Teknisk Komité
Handlingsplan 2009-11
Eventuelt
a. Sommerleiren 2010
b. Kontrakt med Veitvet
c. FFA-ungdomsmesterskap på Lillehammer 2011
d. Link til avtaler på NBFs hjemmesider
e. Endring av tid og sted for FS-møte
f. Deltaking i møter og synliggjøring av NBF
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084/09 Referatsaker
A. Referatsaker:
1. 12.10.09
2. 12.10.09
3. 02.12.09
4. 17.11.09
5. 30.10.09

Medlemsundersøkelse FBK
Medlemsundersøkelse Korsgård BK
Budsjett NM jr. 2010
Protokoll fra stiftelsen av SFF
Statsbudsjettet og idretten

ØIK
ØIK
BUBK
SFF v/koordinator
NIF

B. Invitasjoner:

Merknader:
Ingen
VEDTAK:

Referatsakene tas til etterretning. Enst. vedtatt.
085/09 Protokoller
a. Protokoll fra FS 8/09
VEDTAK:

Referatet tas til etterretning. Enst. vedtatt.
b. Referat fra kretsmøter høsten 2009
Det har vært avholdt kretsmøter i flere kretser i løpet av oktober. Dessverre gjenstår 5 kretser som
ikke har funnet plass til å få avviklet et møte. Det gjelder OBK, BUBK, HOBK, VTBK og RBK.
Møte i TBKr vil bli avholdt i midten av desember.
Det forelå ref. fra møter i ABK (16), ØBK (10), NBK/TBK (14) og det ble gitt ett muntlig ref. fra
BBK(16).
Merknader fra klubber og kretser tas med til kretsseminaret i mars 2010.
VEDTAK:

Referatene tas til etterretning. Enst. vedtatt.
086/09 Regnskap 2009 pr. 31.10.09
Det er mottatt et brev fra Kontrollkomiteen av 3.12.09 med krav om oversendelse av informasjon.
FS er i tvil om de detaljer som ønskes er i pakt med retningslinjene for kontrollkomiteens
oppgaver da de nærmest minner om revidering av regnskapet. Til denne oppgaven er det engasjert
ekstern revisor.
VEDTAK:

Brevet forelegges IAK for vurdering i forhold til lov og retningslinjer for kontrollkomiteen. Det
sendes tilbakemelding til kontrollkomiteen etter tilbakemelding fra IAK.
a. Regnskap pr 30.10.09
Regnskapet fram til 31. oktober ble gjennomgått.
Merknader:
Klubbavgift til tingrefusjon skal føres til balansekonto. IRK opplyser at dette må skje ved
korreksjon da vårt regnskapssystem ikke tillater direkte føring til balansekonto ved fakturering.
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Opprette egen nytt prosjekt: Kulekontroll mesterskap under teknisk komité. 15510
Dessverre er det få kretser som benytter seg av de utlyste bevilgninger til tilskudd til
kretssamlinger for juniorer (8.000). Dette er midler som bl a kretsene kan benytte til å avholde
samlinger for juniorer i kretsene som utgangspunkt for uttak av kretslag som skal delta i
juniorsluttspillet på våren. FS ønsker at melding om dette skal sendes klubbene i tillegg til at det
informeres til kretsene. Det åpnes også for subsidiering av reiseutgifter i forbindelse med
Juniorsluttspill.
Andelen av rammetilskuddet som er gitt til integrering skal føres som inntekt på denne
avdelingen, avd. 7, i regnskapet.
Det opprettes nytt prosjekt for bøter som ilegges i forbindelse med serie- og turneringsspill.
Reisefordelingen i seriespillet føres rett i balanse.
Alle klubbene har fått tilbud om egnehjemmesider under bowling.no, med tilknytning til vår
nyhetsformidling. FS ber om at klubbene tilskrives på nytt om bruk av hjemmesidene og be om
tilbakemelding fra klubbene om de ønsker å benytte seg av disse. Gi beskjed til STI om hvem skal
trekkes fra.
VEDTAK:

Regnskapet tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt.
b. Budsjett 2010
Detaljbudsjett for mesterskapene ble lagt fram. Noen utgifter under sportslig må vurderes
nærmere, ekstra leder for jenter, fysioterapeut og skribent for landslagene.
Budsjettet ble for øvrig gjennomgått i detalj og oppdatert.
VEDTAK:

Budsjettet for 2010 godkjennes. Enst. vedtatt.
087/09 Sportslig
EG refererte fra mesterskap som har blitt avholdt WC. Heder til Pat Torgersen for en god 12. plass
i årets mesterskap.
Samling for damer og herrer ble avholdt forrige helg og samling for juniorteamet avholdes neste
helg, deretter er det juleferie. Ballmaster i Finland står på programmet i januar. Her er det ønskelig
at våre ungdomsspillere deltar og dette bevilges gjennom talentutviklingsmidler.
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.
088/09 Serie- og turneringsspill
a. Oppgjør reisefordelingen 2010/11
Beregningen av reisefordelingen er ferdig og refusjonen er utbetalt.
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.
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b. Endring av kampdato for Umbroliga herrer
Det er kommet henvendelse om utsatte kamper i Umbroliga fra medlem av seriekomiteen Grethe
Bergersen. Det er i denne forbindelse innhentet uttalelse fra de øvrige medlemmene av komiteen
og de involverte klubbene.
VEDTAK:

Det kan se ut til at medlem i komiteen som er erklært inhabil i saken, har fungert som
saksbehandler. Dersom dette har skjedd er det beklagelig.
FS ber Seriekomiteen om å se på rutinene for kampflytting, og krever at alle søknader om
flytting av kamptidspunkter i Umbroligaen skal skje skriftlig(mail OK), og slik at også svar kan
dokumenteres skriftlig.
c. Terminlista 2010-11
Terminlista for 2010-11 gjennomgått etter at innspill fra sportslig og seriekomiteen er tatt hensyn
til. FS ønsker at følgende helger er fri for andre turneringer: under Forbundsting, kurshelger, NM
sgl og Norwegian Open. På disse helger er det ikke tillatt å arrangere andre approberte turneringer
uten godkjenning fra FS.
I forbindelse med invitasjonen til neste sesong 2010/11, legges det til rette for at den enkelte
arrangør kan registrere sine turneringer direkte på bowling.no og at kretsene kan hente opp
oversikter i forbindelse med terminlistemøter med klubbene.
VEDTAK:

Terminlista for 2010-11 godkjennes. Invitasjonen til sesongen 2010-11 sendes ut snarest med de
frister som tidligere er fastsatt, og det legges opp til at arrangørene skal registrere sine
turneringer direkte på bowling.no.
d. Godkjenning av norske rekorder.
Rekord er satt på 2 serier ved Monica Lislien under NM-lag i Bergen og på 4, 5 og 6 serier Ann
Louise Haugen Andersen NM U-23 i Trondheim.
VEDTAK:

Rekordene godkjennes. Enst.
e. Oppnevning av SUK for videre arbeid
På Forbundstinget ble følgende vedtak fattet med 30 mot 28 stemmer som ble avgitt for forslag
om å overlate det videre arbeidet til FS:
Tinget 2009 vedtar at SUK-komiteen gis nytt mandat til å utarbeide et forslag til komplett ordning for
spilleform i den norske bowlingligaen. Forslaget skal inneholde konkrete utkast for alle nivå i
seriesystemet, med tanke på:
• spillestil og oppsett
• antall spillere pr lag
• organisering av lagene
• antall serier pr lag
• bruk av reserver
• poengberegning og –fordeling
• differensiering av divisjoner/ avdelinger
• retningslinjer og bestemmelser
• m.m.
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Komiteen skal fremlegge dette forslaget som et ferdig utarbeidet dokument i god tid før det varslede
kretslederseminaret høsten 2009. Dette seminaret gis mandat til å behandle saken i sin helhet, og gjøre
endelige vedtak for spillesystemet i gjeldende tingperiode. Dette for at det skal kunne markedsføres og
gjøres kjent i god tid overfor klubber og spillere, og settes i kraft fra sesongen 2010/2011.

Dessverre har SUK-komiteen ikke fremlagt noe forslag og av denne grunn ble kretslederseminaret
høsten 2009 utsatt. Det tas sikte på å avholde et kretslederseminar i mars 2010.
FS finner på den bakgrunn at det må tas skritt til å få i gang arbeidet i ny SUK-komité. Den nye
komiteen skal fullføre det arbeidet som den ikke er foretatt.
Det er bedt om forslag til medlemmer i komiteen og følgende er mottatt:
Fra Helge Dammen: Rolf G. Bøe, Halgeir Ludvigsen, Grethe Bergersen.
FS foreslår følgende sammensetning:
Halgeir Ludvigsen(FS), 1 repr. fra Seriekomiteen, Rolf G. Bøe og Svein Roger( som spillerrepr.)
Alle forespørres. Komiteen må igangsette arbeidet snarlig slik at et forslag kan fremlegges til
kretslederseminaret.
Mandat for komiteen er gitt av Forbundstinget. Det skal vurderes fordeler og ulemper ved
forslagene. Rapport må sendes til FS i forkant av kretsseminaret.
VEDTAK:

Forbundsstyret oppnevner følgende medlemmer i komiteen: Halgeir Ludvigsen(FS), 1 repr. fra
Seriekomiteen, Rolf G. Bøe og Svein Roger (som spillerrepr.) Alle de foreslåtte forespørres.
089/09 NM
John Arne Jakobsen fremmet forslag om 2 nye NM, trios og mixed double.
Det vises til at trios er en konkurranseform internasjonalt. Mixed double er en distanse som spilles
i Sverige og som kanskje kan øke deltakingen av damer i bowling.
VEDTAK:

Det innføres et prøvemesterskap i mixed double i 2010.
Protokolltilførsel: 2 repr. ønsket å kalle mesterskapet et NM.
Det innføres et prøve-NM i trios i 2010.
Enst. vedtatt
090/09 Rutiner
Det ble fremlagt ikke noen nye rutinebeskrivelser.
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091/09 Kretsmøter høsten 2009
Det vises til referater fra de avholdte kretsmøtene. Møter i de øvrige kretsen avholdes så snart det
kan ble fastsatt tid og sted.
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.
092/09 Personalsaker.
FS ønsker å ha 1 time uten administrasjonen til stede på kommende FS-møter.
FS ønsker et møte med regnskapsfører i forkant av neste FS-møte.
Presidenten og visepresidenten avholder et møte med administrasjonen for gjennomgang av
arbeidsinstrukser og ha medarbeidersamtaler.
GS sender ut vedtatte arbeidsinstrukser for den enkelte og i tillegg sendes stillingsbeskrivelsene til
JaJa og STI.
VEDTAK:

Tas til etterretning med overnevnte merknader. Enst. vedtatt.
093/09 Åpne saker.
Saker som ikke var ferdig behandlet ble diskutert.
VEDTAK:

Åpne saker settes øverst på sakslista til FS.
Opplæringsplan for de ansatte skal legges fram.
Det legges fram en statusrapport for saker som ikke er ferdig,
Rutinebeskrivelser for oppgaver ved kontoret legges fram.
Saker til kretsseminar i mars 2010 registreres.
Enst. vedtatt

094/09 Teknisk komité
Leder teknisk komite orienterte om status for banekontroll i hallene som er med i
godkjenningsordningen. Teknisk komité er a jour med kontroller pr årsskiftet.
Det ble diskutert hvordan offentliggjøring av banegodkjenninger skal offentliggjøres.
VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning. Det anskaffes nødvendige deler for å oppdatere vårt utstyr til
å kontrollere oljeprofil. Administrasjonen bestiller nødvendige deler slik at utstyret blir
operativt.
Enst. vedtatt.
095/09 Handlingsplanen 2009-11
Handlingsplanen for tingperioden som ble vedtatt på Forbundstinget ble gjennomgått.
VEDTAK:

Tiltaksplanen til HP utarbeides av WAO med assistanse av GS med bakgrunn i de innspill som
framkom.
Enst. vedtatt.
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096/09 Eventuelt
a. Sommerleiren 2010
Det er mottatt 2 søknader om å få arrangere sommerleiren 2010, fra Veitvet Bowlingsenter og
Glåmdal BK.
VEDTAK:

FS takker for 2 gode søknader om arrangementet for 2010.
Veitvet Bowlingsenter velges som arrangør av sommerleieren 2010, med bakgrunn i
tilbakemeldingen fra deltakerne på sommerleiren i fjor. TH blir kontaktperson i
administrasjonen. Enst. vedtatt.
b. Avtale med Veitvet.
NBFs avtale med Veitvet Bowlingsenter utløper ved årsskiftet.
FS ønsker å videreføre nåværende avtale med en del endringer.
VEDTAK:

JaJa gjennomfører forhandlinger om ny avtale. Enst. vedtatt.
c. FFA-Ungdomsleker 2011
FFA legger opp til et mesterskap/arrangement for junior/ungdom på Lillehammer i 30.april-1. mai
2011.
Vi har vårt juniorsluttspill i den perioden og vi kan da legge dette til Lillehammer (ev. Gjøvik) i
forbindelse med FFA-Ungdomsleker. Her er mulighet for å treffe ungdom som bedriver andre
idretter innen FFA og det legges opp til sosiale arrangementer på kveldstid for deltakerne.
VEDTAK:

NBF legger juniorsluttspillet i forbindelse med FFA-Ungdomsleker 2011 30.4.-1.5.2011.
Administrasjonen kontakter hallen og klubben som teknisk arrangør.
Enst. vedtatt
d. Link til avtaler på NBFs hjemmesider
Det finnes en rekke avtaler som NBFs medlemmer kan benytte seg av som er inngått bl a av NIF,
herunder avtale om leiebil gjennom Hertz.
VEDTAK:

Det legges link til avtaler NBFs medlemmer kan benytte seg av, herunder Hertz Bilutleie og
andre avtaler gjennom NIF, på NBFs hjemmesider slik at det er enkelt å finne dem.
Enst. vedtatt
e. Endring av dato og sted for FS-møte i januar 2010.
Det er ønskelig at FS er til stede under NM junior i slutten av januar 2010. Av denne grunn flyttes
det oppsatte FS-møte i januar til dette arrangementet.
VEDTAK:

FS-møte i slutten av januar skal avvikles på Hønefoss under NM Junior 29. -31.1.2011
Enst. vedtatt
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f. Deltaking i møter og synliggjøring av NBF
VEDTAK:

Representanter fra NBF skal delta på møter med andre særforbund og NIF, for å påvirke og bli
mer synlig i den idrettspolitiske debatten. Det samme gjelder forum/møter med andre SF i
forbindelse med sportslige saker.
Enst. vedtatt
Per Klausen
Referent
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