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Vår dato

Vår referanse

2010-08-30

FS 5/10

Referent

Per Klausen
Til (stede)

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

John–Arne Jakobsen (JAJ)
Halgeir Ludvigsen(HL)
Rigmor Holdal(RH)
Kjell Myhre (KM)
Morten Rygh(MR)

Forfall: Sven Tore Iversen (STI), Wenche
Oppegaard(WAO)

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

Kontrollkomiteen

Møtested:

Idrettens Hus, Ullevål

Møtedato/-tid:

28.08.10 kl. 0900 – 1700

FORBUNDSSTYREMØTE 5/10
Agenda:
043/10 Ref.saker
044/10 Protokoller og referater:
A. Protokoll FS 4/10
B. Ref fra kongresser i München
045/10 Regnskap 2010 pr. 30.6.2010(1. halvår)
046/10 Åpne saker
a. WC-cup 2010/11
b. Subsidiering reiser juniorsluttspill.
047/10 Sportslig
a. VM herrer
b. VM U21
c. EM damer
d. EM døve
048/10 Seriespill og turneringsspill
a. Seriestart 2010
049/10 Nye NM
a. Trios og mix
050/10 Norwegian Open 2010
051/10 Rutiner
052/10 Handlingsplan 2009-11
053/10 Hjemmesidene og utlegging av info
054/10 Personalsaker
055/10 Eventuelt
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043/10 Referatsaker
A. Referatsaker:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

03.06.10
16.06.10
28.06.10
13.07.10
20.07.10
22.07.10
22.07.10
11.08.10
18.08.10
20.08.10
23.08.10
27.08.10

Referat fra kretsledermøte i BBK 3.6.10
Barne-, ungdoms- og breddesatsing(post3-midlene) 2010
Vedrørende søknad om spillemidler for 2011
Medlemsundersøkelsen 2010 – mangelfull rapportering Sandnessjøen
Opptaksbrev – medlemskap i NIF – Sandnes BK
Lørenskog BK - Opphør av medlemskap i NIF/underliggende organisasjoner
Oppløsning av idrettslaget – Araber BK
Hong Kong vert for WWC 2011
Referat fra medlemsmøte i SFF
Utbetaling av OLT 2-2010 – Mads Sandbækken
Utbetaling av sponsormidler fra Frisk – 1. og 2. halvår
Søknaden om spillemidler 2011 – høringsuttalelse

B.

Invitasjoner:

BBK
NIF
KKD
NIK
RIK
AIK
RIK
WTBA
SFF
OLT
NGT
SFF

Merknader:

k.

Det er ønskelig at sponsormidlene fra Frisk utbetales oftere slik at klubbene kan se at det
kommer midler inn.

VEDTAK:

Referatsakene tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt.
044/10 Protokoller
a. Protokoll fra FS 4/10
Merknad:
Sak 33/10 c
Det ble etterlyst om det er gjort henvendelse til NIF om tildeling av stipendene fra OLT. GS
meddelte at det er tatt kontakt med generalsekretæren i NIF om saken og det ble enighet om å
avtale møte etter ferien.
Sak 37/10 Seriespillet
Orientering om endringer i seriespillet sendes ut sammen med håndbøker og scoreskjemaer.
Det vises til egen sak på agendaen.
VEDTAK:

Protokollen godkjennes Enst. vedtatt.
b. Referat fra kongressene i München
GS orienterte fra FIQ og WTBA kongressene i München.
Dessverre munnet kongressene ikke ut i noe vedtak om endring av organiseringen av FIQ. Dette
vil så bli behandlet på nytt under neste kongresser under WWC i 2011.
VEDTAK:

Referatet tas til etterretning. Enst. vedtatt.
045/10 Regnskap 1. halvår 2010 – med noter
Administrasjonen fremla regnskapet pr. 1. halvår 2010 med periodisert budsjett og noter til dette.
Regnskapet ble gjennomgått og kommentert.
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VEDTAK:

Halvårsregnskapet og notene til dette tas til etterretning. Enst. vedtatt.

046/10 Åpne saker
a. World Cup 2010/11
Molde har nå trukket sin turnering slik at det gjenstår 6 turneringer og 5 av disse vil telle.
Briskebyens turneringer kolliderer med EC og sportsjefen ønsket at denne ble flyttet.
VEDTAK:

Sportssjefen kontakter Briskebyen og forespør om deres turnering kan flyttes til et annet
tidspunkt.
Enst. Vedtatt
b. Subsidiering av reiseutgifter til juniorsluttspillet
Dette er diskutert tidligere, men ble ikke gjennomført i årets juniorsluttspill, noe som kan være
årsaken til dårlig deltaking fra kretslagene.
VEDTAK:

Administrasjonen gis i oppdrag å fremme et forslag til subsidiering av kretslagene til sluttspillet
som i 2011 skal avholdes under Ungdomslekene på Lillehammer i 1. maihelgen.
Enst. Vedtatt
047/10 Sportslig
a. VM herrer
Sportssjefen fremla skriftlig rapport fra mesterskapet i München. 356 spillere fra 65 nasjoner
deltok. Til tross for mye forberedelser og flere besøk i hallen med lagturnering og EBT-turnering i
forkant ble det et litt skuffende resultat for Norge. Beste plassering ble 11.plass i double ved Mads
og Tore.
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.
b. VM U-21
Sportssjefen fremla skriftlig rapport fra mesterskapet i Finland. 4 unge herrer og 1 ung dame
deltok fra Norge. Det var ingen norske som fremhevet seg i et mesterskap som ble dominert av
Korea. Beste plassering ble 15. plass i lagøvelsen.
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.
c. EM damer
Sportssjefen fremla skriftlig rapport fra mesterskapet i Riga. Ingen plassering blant de 24 beste på
våre 4 damer, hvorav 1 debutant. Beste plassering ble 12. plass i double ved Heidi og Pat.
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.
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d. EM døve
Sportssjefen fremla skriftlig rapport fra mesterskapet. Det ble også lagt fra tilbakemeldinger fra
utøverne.
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.
048/10 Serie- og turneringsspill
Skarven 2 i 2. divisjon avd. C er dessverre trukket. Det vil bli sendt bot for trukket lag i samsvar
med regelverket.
Skjemaene til seriespillet blir sendt ut sammen med årets håndbok som er i hus tirsdag neste uke
og blir sendt ut umiddelbart. Sammen med dette sendes ut en orientering om endringene i reglene i
seriespillet.
Det er en rekke klubber som er sene med innbetaling av klubbavgiften som forfaller 15. juli hvert
år. Det er da ønskelig å ha regler for konsekvenser av manglende betaling, noe som ikke finnes i
dagens regelverk.
VEDTAK:

Administrasjonen får i oppdrag å utrede konsekvenser for manglende betaling av klubbavgift
Enst. vedtatt
049/10 Nye NM
a. Trios og Mix
FS har foreslått i terminlista at det arrangeres et prøve-NM i trios og et prøvemesterskap i mixed
dobbel. Det er nå for kort tid fram til foreslått tidspunkt for trios og dette mesterskapet utsettes.
Prøvemesterskap i mixed dobbel er foreslått i 2. helg i desember.
VEDTAK:

Det søkes etter arrangør av prøvemesterskapet i trios og mixed dobbel. Det legges frem et
forslag til format for mesterskapet..
Enst. vedtatt
050/10 Norwegian Open
Årets turnering starter neste helg og det er allerede en rekke påmeldinger. Det er foretatt kontroll i
hallen og teknisk komité/kontrollør har lagt fram sin rapport fra kontrollen. Hallen kontaktes for å
få avklart hvilke tiltak som vil bli gjennomført før neste sesong.
VEDTAK:

Veitvet gis godkjenning ut sesongen, til 31.5.2011.
Enst. Vedtatt
051/10 Rutiner
Administrasjonen la frem rutine for behandling av inngående fakturaer.
VEDTAK:

Forslag til rutine for inngående fakturaer, godkjennes.
Administrasjonen fremlegger forslag til rutine for effektueringen av vedtak i FS i neste FSmøte..
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Enst. Vedtatt
052/10 Handlingsplanen 2009-11
Saken ble utsatt til neste FS-møte.
053/10 Hjemmesider og utlegging av info
Det er mye gammel informasjon som ligger ute på hjemmesidene som trenges å rydde opp i.
Adm. viser til at all informasjon som legges ut av klubbene legges i samme basen som nyhetene
fra NBF. Det er etterlyst en sortering slik at forbundets dokumenter ikke legges sammen med alle
klubbnyhetene. Slik det er nå er det en stor mengde dokumenter som det er vanskelig å få
oversikten på. Dette gjelder også de nyhetene vi legger ut.
En sortering på dokumenter fra klubber og fra forbundet og en funksjon som gjør at man kan
arkivere eller slette nyheter automatisk etter en stund(dato), slik vi hadde det tidligere er ønskelig.
VEDTAK:

Sorteringsfunksjon på dokumenter og nyheter prioriteres slik at informasjonen på
hjemmesidene er lettere å holde orden på. Enst. Vedtatt
054/10 Personalsak
FS fremla tilbud om lønnsjustering fra 1. mai 2010. Saken ble diskutert.
VEDTAK:

FS godkjente lønnsjustering fra 01.05.2010 i henhold til rammen i tarifforhandlingene.
Enst. Vedtatt
054/10 Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Per Klausen
Referent
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