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Vår dato

Vår referanse

2010-04-12

FS 3/10

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)
Rigmor Holdal(RH)
Wenche Oppegaard(WAO)
Kjell Myhre (KM)

Forfall:
Morten Rygh(MR)
Halgeir Ludvigsen(HL)

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

Møtested:

Kontrollkomiteen

Ullevål stadion
10.04.10 kl. 0900 – 1800

Møtedato/-tid:

FORBUNDSSTYREMØTE 3/10
Agenda:
022/10

Ref.saker

023/10

Protokoller og referater:
a. Protokoll FS 2/10
Regnskap 2010-01-31
Åpne saker
Sportslig
Seriespill og turneringsspill
a.
Arrangementsted for juniorkretsspillet 2010

024/10
025/10
026/10
027/10

028/10
020/10
030/10
031/10

Div

PK
PK

Opplæring og kurs
Rutiner
Handlingsplanen 2009-11
Eventuelt

022/10 Referatsaker
A. Referatsaker:
1.

25.03.10 Tildeling fra OLT – Mads Sandbækken

NIF/OLT

B.
1.
2

Invitasjoner:
09.04.10 Innkalling til Ledermøte i NIF – 28.-29. mai
09.04.10 WMC 2010 Bulletin 2

NIF
WTBA

Merknader:
A 1.
EG er lovet møte med OLT om stipend fra TT og ev. flere overnattingsdøgn.
VEDTAK:

Referatsakene tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt.
023/10 Protokoller
a. Protokoll fra FS 2/10

Postadresse
Norges Bowlingforbund
0840 OSLO

Besøksadresse
Sognsveien 75 L
E-postadresse
bowling@bowling.no

Telefon
21 02 97 32

Telefaks
21 02 97 31

Bankkonto
1602.43.29651
Foretaksregisteret
971483946
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Merknad:
VEDTAK:

Protokollen godkjennes. Enst. vedtatt.
024/10 Regnskap 2010 pr 31.1.10
a. Foreløpig regnskap pr. 31.1.10
Regnskap for 1 kv. og april framlegges med merknader/noter i neste FS-møte.
Det lages en FS-sak om støtte til NM junior.
VEDTAK:

Regnskapet pr. 31.1.10 tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt.
025/10 Åpne saker
A. Opplæringsplan for administrasjonen
Opplæring i medlemssystemet snarest(det fastsettes dato for dette) administrasjonen
setter opp forslag om 3 fredager så raskt som mulig, som sendes til HL og STI.
Opplæring i kontorstøttesystemer(Office 2007) påmeldt i april 2010 via IT/NIF.
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt
B. Brev fra kontrollkomiteen
Brev og svar til kontrollkomiteen må kunne legges fram på tinget.
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.
C. Antall lag i øverste divisjoner i seriespillet
Følgende forslag fra kretsseminaret ble diskutert:
 Skal klubbene fortsatt ha lov til å ha inntil 2 lag i de 2 øverste divisjonene?
 Bør en klubb uten lag i Umbroliga få lov til å ha 2 lag i 1.divisjon?
VEDTAK:

Ingen endring for sesongen 2010-11, siden det bare er 2 runder igjen av årets
sesong. FS må ta en avgjørelse før ny sesong. Enst. vedtatt.
026/10 Sportslig
EG orienterte:
Pågår samling for døve på Veitvet med 5 deltakere.
Damene som har fått støtte til å delta i Riga, 4 damer, spiller bra.
Det er 18 spillere som skal delta i SuperSixxx i Sverige siste helg i april. U-21 spillere
fra nord har fått subsidiert reise.
Dessverre har en damespiller trukket seg fra teamet pr mail.
EM junior 2010 i Frankrike.
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Norges Bowlingforbund
0840 OSLO

Besøksadresse
Sognsveien 73
1602.43.29651
E-postadresse
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21 02 97 32
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971483946
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Litt skuffende resultater i forhold til andre nasjoner. Øst-Europa er på frammarsj.
Spilleforholdene for lette her hjemme og spillerne får sjokk når de kommer ut. Det er
en del ting å ta tak i. Olav Olsen deltok som ekstra leder.
EG orienterte om samlinger og internasjonal deltaking.
VEDTAK:

Orienteringen og merknadene tas til etterretning. Enst. vedtatt.
027/10 Serie- og turneringsspill
a. Arrangør juniorsluttspill 2010
Ikke mottatt noen søknader. 3 kretser var interessert på seminaret, men ønsket noe for
jobben.
VEDTAK:

Buskerud har tilsagt sin interesse for å arrangere sluttspillet og det sendes en
henvendelse til denne kretsen., som tilbys kr. 6.000 for jobben. NBF dekker baneleie
og premier. Inntil 24 lag kan delta. TH sjekker med kretsen på mandag. Dersom
BUBK ikke ønsker å påta seg arrangementet går tilbudet til neste. Enst. vedtatt.
b. Sponsing av egen dameklasse
Molde har søkt om ”dametilskudd” med kun 8 deltakere i dameklassen(arr. egne krav
10 deltakere)
VEDTAK:

Støtte innvilges med kr. 3000,-. Enst. vedtatt.
Sak om WC-turneringer legges inn under åpne saker.
c. Utmelding/fristilling av medlem
Vi har hatt tilfeller ved at et styremedlem har meldt seg selv ut av klubben. Dette er ikke
heldig og bør ikke være tillatt.
VEDTAK:

Et styremedlem kan ikke melde seg selv ut av klubben/fristille sin lisens (gjelder
også på medlemssystemet på nett). Enst. vedtatt.
Noen av forslagene som ble presentert av SUK2 på kretslederseminaret ble tatt opp til
votering. Endringene gjøres gjeldende fra sesongen 2010/11.
d. Deltaking av damer på herrelagene i alle divisjoner
Skal damespillerne kunne delta på herrelag i alle divisjoner? Dette spørsmålet ble
debattert på kretseminaret. Det var et klart flertall for at dette skulle tillates på alle
nivåer. Dersom en damespiller er god nok til å være kvalifisert på laget er det
klubben/lagleder som tar ut laget.
VEDTAK:
Damer kan delta på herrelag i alle divisjoner. Umbroliga herrer benevnes heretter
kun Umbroligaen. Dameligaen består som tidligere med de endringer som ble
vedtatt på siste ting. Enst. vedtatt.
Postadresse
Norges Bowlingforbund
0840 OSLO

Besøksadresse
Sognsveien 73
1602.43.29651
E-postadresse
Foretaksregisteret
bowling@bowling.no

Telefon
21 02 97 32

Telefaks
21 02 97 31

Bankkonto

971483946

Norges Bowlingforbund

Møtereferat

4 av 5

Vår dato

2010-04-12

FS 3/10

e. Differensiering av antall lag i 2. divisjon
I den nye 2.divisjonen som ble vedtatt for sesongen 2010/11 er det 3 avdelinger og i
vedtaket på Tinget fastsetter at det skal være 12 lag i hver avdeling. Av geografiske
hensyn bør det være mulig å differensiere litt og SUK2 forslo derfor en viss
differensiering av avdelingene. Forslaget ble anbefalt av kretslederseminaret.
VEDTAK:
2.divisjon skal bestå av 36 lag fordelt på 3 avdelinger. Hver avdeling kan bestå av 11
til 13 lag. Enst. vedtatt.
f. Premiering av de beste spillerne i Umbroligaene(§ 5.15.9)
I dag premieres individuelt spillerne med de 3 beste snittene i Umbroligaene.
SUK2 foreslo følgende:
I tråd med å fjerne oppmerksomheten fra snittet, bør man heller premiere de spillerne
som har tatt flest banepoeng. Dersom flere har tatt like mange banepoeng, kan disse
rangeres etter totalt pinnefall eller snitt.
Forslag ble anbefalt av kretslederseminaret.
VEDTAK:
I tråd med å fjerne oppmerksomheten fra snittet, premieres de spillerne som har tatt
flest banepoeng. Dersom flere har tatt like mange banepoeng, rangeres den høyest
som spiller på høyest rangert lag, dersom fortsatt likt rangeres etter totalt snitt i
Umbroliga.
Enst. vedtatt.
028/10 Opplæring og kurs
TH orienterte om kursutvikling og avholdte kurs/opplæring.
UH skal ferdiggjøre Trener 2 kompendiumet før ferien. Det avholdes et møte på
Hønefoss under NM hvor TH, ISH og UH deltar.
Målsetningen for opplæringen er: 1 kv. i 2011 skal vi ha utdannet 10-12 trener 2.
(egenandel kr. 1500 pr kurshelg).
Trenerforum avholdes 29.-30. mai med invitasjon av 2 deltakere fra hver krets med kr.
1000 i egenandel. Adgang for kretser til å delta med flere med egen dekning av
kostnader.
VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning. Enst. Vedtatt
029/10 Rutiner
Ingen nye rutiner ble framlagt på dette møtet.
030/10 Handlingsplanen 2009-11
Handlingsplanen ble ikke behandlet særskilt på møtet.
031/10 Eventuelt
Postadresse
Norges Bowlingforbund
0840 OSLO

Besøksadresse
Sognsveien 73
1602.43.29651
E-postadresse
Foretaksregisteret
bowling@bowling.no

Telefon
21 02 97 32

Telefaks
21 02 97 31

Bankkonto

971483946
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a. Flytting av FS-møte
VEDTAK:

Neste FS-møte 4/10 flyttes til 12. juni (lang lørdag) ev. søndag og ev. fredag. Enst.
Vedtatt
Per Klausen
Referent

Postadresse
Norges Bowlingforbund
0840 OSLO

Besøksadresse
Sognsveien 73
1602.43.29651
E-postadresse
Foretaksregisteret
bowling@bowling.no

Telefon
21 02 97 32

Telefaks
21 02 97 31

Bankkonto

971483946

