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Vår dato:

Vår referanse

2008-04-21

FS 4/08

FS 4/08
Referent

Per Klausen
Til (stede)

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

Ingrid S. Hansen (ISH)
Kjetil Johansen (KJ)
Sven Tore Iversen (STI)
Janne Monsen (JM)
John–Arne Jakobsen (JAJ)
Margunn Bogen (MB)

Forfall: Wenche A. Oppegaard (WAO)

Dessuten møtte:
Fra adm:
Per Klausen – GS
Trygve Halvorsen – TH (kurs og utd)

Kontrollkomiteen

Møtested:

Ullevål Stadion

Møtedato/-tid:

18.04.08 kl. 1000 – 1800 – 19.04.08 1000 - 1800

FORBUNDSSTYREMØTE 4/08
Agenda:
031/08
032/08

033/08
034/08
035/08
036/08

Ref.saker.
Protokoller
a. Protokoll FS 03/08
b. Nordisk møte 2008
c. FFA workshop på Gjøvik
Regnskap 2007/Budsjett og regnskap 2008
Handlingsplanen
Sportslig
Seriespill og turneringsspill
a. Terminlista 2008/09
b. WC-turneringer – utvalg av
turneringer og regler/krav til WCturneringer
c. Regler for seriespill – forslag fra
seriekomiteen til Umbro for 2008/Krav
til WC-arrangører
d. Regler for veteranliga

037/08

038/08
039/08
040/08
041/08
042/09

NM/NO
a.
NM klubblag 2008
b.
NO 2008
c.
NM U23
Representasjon
Moms på bowlingspill –
Kulturmomsutvalget NOU 2008:7
Oppdatering sponsorer
Revidering av loven – godkjenning NIF
Eventuelt
a. Søknad om tilskudd til rekruttering
døve
b. Brev til klubbene
c. Klubbesøk – plan
d. Markedsføringsutgifter
e. Samarbeid med andre særforbund
f. Avtaler om websidene
g. Saksbehandlingssystem
h. Blåboka

031/08 Referatsaker
A. Referatsaker:
1
2

15.4.08
16.4.08

Utdanningsprogram for yngre ledere i idretten
Overføring av midler til særforbundene 2008

B.

Invitasjoner:

NIF/NOK
Øk.utv.

Merknader:
A1. Tilbudet om utdanning legges ut som nyhet på hjemmesidene.
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VEDTAK:

Referatsakene tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt.
032/08 Protokoller
a. Protokoll fra FS 3/08
27/08 a
Det gis skriftlig beskjed til Stavanger Bowlingallianse og Arctic Strike BK om tildeling av NM
arrangement.
27/08 d.
Det gis skriftelig beskjed til Notodden BK om at søknaden om klassemesterskap ikke aksepteres
uten godkjent turneringsleder i klubben. Dette meddeles klubben.
VEDTAK:
Tas til etterretning med fremkomne merknader. Enst. vedtatt.

b. Referat fra Nordisk møte i Stockholm
ISH orienterte om møtet.
Nordic Tour
STI orienterte om forslaget til Nordic Tour. Sverige vil ta opp spørsmålet om inkludering av NO
i Super Sixx med arrangørene av denne. Det ble også vist interesse fra de øvrige landene ved å
benytte eksisterende turneringer. Det må skaffes midler/sponsorer som kan dekke utgiftene til
premiering i et finalespill.
Nordisk U23
Det ble orientert om forslaget til et Nordisk mesterskap U23. formatet og antall deltakere ble
diskutert søndag formiddag. Det blir sendt et forslag til arrangementet til alle deltakerlandene
som tar dette opp med sine respektive sportslige ansvarlige. Aktuelt med første gangs
gjennomføring i 2009, og eventuelt de senere år det ikke er VM U21.
Webstreaming fra mesterskap
Det ble framlagt et forslag om webstreaming fra fremtidige mesterskap og fordeling av
eventuelle utgifter. Fra EM kvinner i Danmark er det planer om dette. Det vil komme et tilbud til
de som er interessert.
VEDTAK:
Tas til etterretning. Enst. vedtatt.

c. Workshop FFA på Gjøvik
Lansering av nytt brand for idrettsforsikring for FFA, Frisk Forsikring, gjennom Sparebank1
Forsikring. Det skal oppnevnes egne ambassadører fra hvert forbund, Friskfighters, det avholdes
samling for disse på høsten. Fra NBF stiller JaJa og STI
Det ble ellers orientert om de øvrige sponsorer i FFA avtalen: Thon Hotels, Umbro, Norsk
Tipping og TV2.
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VEDTAK:
Tas til etterretning. Enst. vedtatt.

033/08 Regnskap 2007/Budsjett og regnskap 2008
Regnskapet for 2007 er nå revidert av revisor. Dette ble referert. Det må utarbeides noter til
regnskapet som oversendes revisor før revisjonsberetningen skrives. Når dette er klart blir det
oversendt NIF.
VEDTAK:

Regnskapet for 2007 med et overskudd på kr. 148.333,-, godkjennes.
Enst. vedtatt.
Regnskap 2008
Reskontrolista ble gjennomgått. Det var diskusjon om fakturering om utestående fordringer på
avgifter, turnerings- og klubbavgifter, videre innbetalingsrutiner og ”ris” bak speilet for de som
er sene med innbetalinger. Det vises for øvrig til egen sak om brev til klubbene med orientering
om betaling og frister.
Vedtak:
Regnskapet for 2008 1. kvartal tas foreløpig til etterretning
Enst. vedtatt.
034/08 Handlingsplanen
Handlingsplanen ble drøftet og den enkelte ansvarlige oppdaterer sine oppgaver.
Handlingsplanen ligger ute slik at alle kan oppdatere på googledocs.
Kretsene oppfordres til å meddele når de avholder møter slik at NBF vet når man kan komme for
å orientere.
Komplett turneringslederhefte legges ut for nedlasting, men ingen blir godkjent turneringsleder
og kan ha denne funksjonen og kan stå for en turnering, uten å ha gjennomgått kurset og bestått
eksamen.
VEDTAK:
Tas til etterretning. Enst. vedtatt.

035/08 Sportslig
I sportssjefens fravær sto KJ for dette punktet på agendaen.
Juniorsluttspill evalueres etter avviklingen i Trondheim, herunder kostnader og opplegg. Det er
skuffende at flere kretser ikke finner å kunne sende lag til sluttspillet.
Støtte til kvinnebowlingen bør skje på annen måte enn gjennom subsidiering av WCturneringene. Saken ble diskutert.
Sportssjefen har oversendt forslag til justering av budsjettene for VM U23 og EM damer i
Danmark. Justeringene ble godkjent innenfor tidligere gitte budsjettrammer.
VEDTAK:
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Tas til etterretning med framkomne merknader. Enst. vedtatt.
036/08 Serie- og turneringsspill
a. Terminlista 2008/09
Oppdatert terminliste foreligger ikke komplett. Det må legges inn og oppdatere NM og andre
mesterskap, FS-møter og sette inn kvinneseminaret 13.-14. september 2009.
VEDTAK:

Tas til etterretning med framkomne merknader. Enst. vedtatt.
b.
WC-turneringer – utvalg av turneringer og regelkrav til WC-turneringene
Kravene til WC-turneringene ble diskutert. Kleskoden må innskjerpes (gjelder alle turneringer).
Følgende WC-turneringer ble godkjent: Evje (dispensasjon for EU format), NO 08 på Veitvet,
Bodø 14.-19.okt (AM), Drammen Xmas 11.-28.12.08, Molde 5.-15.3.09,Tromsø (NM) 1.-3.5.09.
NBT KickOff 30.-31.5.09. Ranking for turneringene 2 av 7 turneringer strykes.
Det ble bestemt at det avvikles finalespill i World Cup kvalifiseringen 1.6.09 (2.pinsedag),
reglende for deltaking kommer sendere. NBF er arrangør av finalespillet.
De generelle kravene til alle WC-turneringer ble diskutert. Forslag utarbeides av KJ og vedtas på
neste FS-møte i juni.
Forslag til Norwegian Bowling Tour ble presentert av STI.
VEDTAK:

Forslaget til WC-turneringer 2008/09 ble vedtatt med framkomne merknader. Enst. vedtatt.
c. Regler for seriespill – forslag fra seriekomiteen til Umbroligaen 2008/09
Avventer forslag fra SUK, behandles under NM sgl på Veitvet lørdag 10.5.08 kl 1000.
VEDTAK:

Alle lagene i Umbroligaene og 1. divisjon menn, SKAL legge inn resultatene fra ligakamper
på hjemmesidene med en gang kampen er avsluttet. Hvis fristene ikke overholdes ilegges en
bot på kr. 250,-. Enst. vedtatt.
d. Regler for veteranliga
Regelverket justeres i forhold til nytt opplegg for veteranliga. Forslag utarbeides av
veterankomiteen og sendes lovkomiteen for tilpassing til regleverket.
VEDTAK:

Veterankomiteen bes utarbeide forslag til justering av reglene i samsvar med tidligere vedtak
om endringer, og disse oversendes lovkomiteen. Enst. vedtatt.
037/08 NM/NO
a.

NM klubblag 2008

VEDTAK:
NM for klubblag 2008 er tildelt Stavanger Bowlingallianse. Enst. vedtatt
b. NO 2008
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Norwegian Open 2008 avvikles på Veitvet. KJ kontakter mulige tekniske arrangører.
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt
c. NM U23.
Det ble fremmet forslag om å arrangere et NM for U 23 med samme format som NM junior
Aldersbegrensning ble diskutert og det ble framsatt 2 forslag:
a. Siste års junior og opp til 23 år.
b. Junior og opp til 23 år
Avstemming ga følgende resultat: Forslag a. ble vedtatt mot 1 stemme.
VEDTAK:
NM U23 arrangeres som et prøve arrangement i 2008. Hallene i Sarpsborg og Drammen forespørres
om betingelser. NBF står som arrangør, mesterskapet avholdes siste helg i november, 29.-30.11.08.

Enst. vedtatt
038/08 Representasjon
Det er kun et mesterskap som gjenstår denne sesongen, NM sgl.
VEDTAK:

Forbundsstyret deltar under NM sgl på Veitvet. Enst. vedtatt
039/08 Moms på bowlingspill – Kulturmomsutvalget NOU 2008:7
Tar rapporten foreløping til etterretning, og avventer tillyst fellesmøte med andre særforbund
som NIF vil avholde.
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt
040/08 Oppdatering sponsorer

Frisk forsikring, skal selges gjennom forbund/klubber via våre hjemmesider. Det gis provisjon
på premiebetaling på 3,5%, Forbundsstyret foreslår at følgende fordeling benyttes: klubb 3 %,
krets 0,5%. Hvert forbund stiller med 2 representanter til Friskfighters.(JaJa og STI)
Legge opp til sponsorside på hjemmesidene, JaJa/STI ser på dette.
VEDTAK:

Fordelingen av provisjon fra salg av forsikringer vedtas og JaJa og STI oppnevnes som
representanter for bowling, for øvrig tas saken til etterretning. Enst. vedtatt
041/08 Revidering av loven – godkjenning NIF

Revidert lov for NBF er oversendt NIF for godkjenning for lang tid siden. Den ble oversendt
etter avholdt forbundsting i 2005. Nå foreligger en uttalelse og godkjenning fra NIF under
forutsetning av noen korreksjoner, der NIFs lov er grunnlaget. Saken er oversendt lovkomiteen
som har hatt dialog med NIFs saksbehandler om de siste korreksjonen. Saken er oppdatert via
Vidar Rise, leder av lovkomiteen.
VEDTAK:

Godkjenning av loven tas til etterretning og oppdatert lov legges på hjemmesidene.
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Enst. vedtatt
042/08 Eventuelt
a. Søknad om tilskudd til rekrutteringstiltak for døve barn
Stein Erik Wroldsen har på vegne av døvebowlingen søkt om tilskudd til rekrutteringssamlinger
for døve barn.
VEDTAK:

Det gis et tilskudd på inntil kr. 7500,- til dekning av rekrutteringssamling for døve barn i
februar og ny samling planlagt før påske. Vi må få tilsendt oversikt over deltakerantallet og
om de er innmeldt i klubber i NBF.
Enst. vedtatt
b. Brev til klubbene
Det er utarbeidet et brev til klubbene som omhandler frister og betalinger og konsekvensen av å
ikke overholde dette. Brev ble gjennomgått og oppdatert. Brevet sendes ut til klubbene neste uke
og legges på nettsidene.
VEDTAK:

Brev om frister for innsendinger og betalinger sendes ut til klubbene neste uke og legges på
hjemmesidene.
Enst. vedtatt
c. Klubbesøk plan
Settes opp når terminlista er ferdig satt opp.
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt
d. Markedsføringsutgifter
Det ble fremmet et forsalg om markedsføring av bowling gjennom adds via Google.
VEDTAK:

Utgifter til markedsføring av bowling(lynkurset) via Google. Bevilges inntil kr. 500,- pr mnd.
fra 1. mai 2008, totalt kr. 4.000,- i 2008.
Enst. vedtatt
e. Samarbeid med andre særforbund
Det ble framsatt ønske om å ta opp spørsmålet om tilskudd til anlegg, ev. riksanlegg, med andre
særforbund som også står uten egne anlegg, slik at også disse forbundene kan nyte godt av
anleggsmidler fra tippemidlene.
Det er avtalt møte med president og generalsekretær i biljardforbundet på mandag.
VEDTAK:

Søke å få avtalt møte med andre særforbund og NIF om idrettspolitisk saker, herunder
tilskudd til anlegg og dekning av utgifter til treningstid i private anlegg.
Børre Rognlien forespørres om å delta på FS-møte i juni.
Enst. vedtatt
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f. Avtaler om websider
Avtaler om serverdrift(webhotell) og drift.
Det settes opp en avtale om rettigheter til NBFs websider.
VEDTAK:

Tas foreløpig til etterretning. Enst. vedtatt
g. Saksbehandlingssystem
STI presenterte et forslag til sakssystem til bruk for administrasjonen og FS slik at vi kan bli
bedre på behandling av innkomne saker, herunder raskere behandling.
Mottak og behandling av henvendelser på e-post. gjennom adressen bowling@bowling.no
Administrasjonen er også positiv til løsningen, som bør startes umiddelbart.
VEDTAK:

Det foreslåtte saksbehandlingssystemet tilpasses og tas i bruk så snart som mulig. Enst. vedtatt
h. Blåboka
STI gjennomgikk opplegg for å generere innholdet i blåboka direkte fra opplysninger som ligger
i vår database for hjemmesiden. Dette forutsetter at klubbene oppdaterer opplysninger om
klubben, kontaktpersoner og medlemmer fortløpende.
Forslaget synes som et bra opplegg som forenkler utarbeidingen av trykkegrunnlag for Blåboka.
Innhold i Blåboka ble diskutert. En del av innholdet bør kanskje utelates og erstattes av annet
som er mer etterspurt. Eks.
Oversikt over presidenter fjernes.
Ta inn oversikt over NM i sesongen.
Gå nærmere gjennom hva som skal være med i blåboka neste møte.
VEDTAK:

Forslaget tas til etterretning og det arbeides videre med oppdatering av innholdet i neste
sesongs Blåbok, som bør sendes ut primo august. Enst. vedtatt
Per Klausen
Referent
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