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JUNI.

Vi viser til mottatt klage på Forbundsstyrets vedtak om endring i poengberegning i ligaspillet, mottatt pr
epost 13.9.2010.
I klagen er det bedt om endring i Umbroliga (herrer) og 1.divisjon (herrer). Damenes Umbrolag har alt
bedt om en endring og fått avslag. Det er også registrert synspunkter for å bruke gammelt poengsystem i
lavere divisjoner med tradisjonell spilleform.
FS har gjort vurderinger av om det finnes alternativer som helt heller delvis imøtekommer disse klagene,
men har ikke funnet alternativer som vi regner som sportslig og økonomisk forsvarlig å gjennomføre.
I lavere divisjoner er poengberegningsprinsippet såpass forskjellig at en omgjøring ikke er mulig, hverken
med eller uten tilbakevirkende kraft innenfor forsvarlige rammer. I øvrige avdelinger er hovedprinsippet
om at seier gir 2 poeng til tabellen det samme, og FS har vurdert alternativer med omspill, samt med/uten
tilbakevirkende kraft, men kan ikke se at det finnes forsvarlige alternativer. Seriespillet må forventes
gjennomført med de forutsetninger og regler som er definert før seriestart.
Forbundsstyret opprettholder derfor sitt vedtak og tar ikke klagen til følge. Vi vil presisere at endringer i
regelverket vil bli evaluert på tinget og ber om at det jobbes konstruktivt for å finne løsning med bredere
aksept enn vi ser at vi har i dag.
Forbundstinget velger representanter som de tror vil klare å bedømme hva som er til beste for norsk
bowling. Dersom det ved neste ting viser seg at det ikke ble som de hadde trodd, så må de velge noen
andre. Et styre som ikke har mandat til å ta noen beslutninger i tingperioden har vi ikke behov for. Det
som derimot er fraværende i loven er et krav om hva som må til av informasjon og evt høring for at et FSvedtak skal være gyldig. Et regelendringsforslag (lovendringsforslag skal på Tinget) burde kanskje på en
høringsrunde til komiteer og klubber med en høringsfrist, der selve endringsvedtaket vil skje etter at
høringsfristen er utløpt. FS vil lage selvpålagt instruks på dette med umiddelbar virkning og fremme
forslag på Tinget om å lovfeste denne typen saksgang.
En klage som denne er ikke det samme som en protest hvor det skal betales inn protestgebyr. Det
innbetalte beløpet blir derfor returnert.
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