NORGES BOWLINGFORBUND
1 av 6

Møtereferat
Vår dato

Vår dato:

Vår referanse

2008-08-18

FS 6/08

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)
John–Arne Jakobsen (JAJ)
Janne Monsen (JM)

Forfall: Wenche A. Oppegaard (WAO)
Margunn Bogen (MB)

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

Kontrollkomiteen

Møtested:

Ullevål Stadion

Møtedato/-tid:

15.08.08 kl. 1100 – 1800 – 17.08.08 1000 - 1400

FORBUNDSSTYREMØTE 6/08
Agenda:
056/08
057/08
058/08
059/08
060/08
061/08

Ref.saker.
Protokoller
a. Protokoll FS 05/08
b. Rapport sommerleiren 2008
Regnskap 2008
Handlingsplanen
Sportslig
a. Sponsorkontrakter spillere
b. Krav til spillere som deltar på landslag
Seriespill og turneringsspill
1. Seriespill
a. Spilleoppsettet for Umbro –

prøveordning 2008/09
b. Trekking av lag i Umbroligaen
2. Turneringsspill
a. Rapport fra Evje Open

062/08
063/08
064/08
065/08

c.
Regler for premiering
NM/NO
a.
ÅP 2008
b.
NM U23
Kvinneseminaret og innhold
Kretsbesøk og innhold
Eventuelt
a. Sak G S Kristiansen – appellkomiteens
avgjørelse
b. Bot I Dahl
c. Diskvalifikasjon under NM sgl
d. NBF hjemmesider
e. Dispensasjon fra
overgangsbestemmelsene
f. Turneringsrapport WC-turneringer

International 08

056/08 Referatsaker
A. Referatsaker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Postadresse
Norges Bowlingforbund
0840 OSLO

25.06.08
30.06.08
09.07.08
29.07.08
13.06.08
19.06.08
13.08.08

Barne- og ungdomssatsing(Post 3 – midlene) gjennom særforbundene
Nedlegging av Mariero Split’n BK
Nedlegging av Sandnes BK
Overgangsmidler – Grunntilskudd til utviklingsorientert ungdomsidrett
NIFs anbefalinger til lokale aktivitetsmidler (LAM) 2008
Vedrørende søknad om spillemidler for 2009
Nedlegging av Strømmen BK – Årsmøtevedtak

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

Telefon
21 02 97 32

Telefaks
21 02 97 31

NIF
RIK
RIK
NIF
NIF
NIF
Strømmen BK

Bankkonto
1602.43.29651
Foretaksregisteret
971483946

Norges Bowlingforbund
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B.

Invitasjoner:
1.
10.06.08
2.
13.08.08

Invitation to WTBA Technical and Coaching Committee
Frisk mote – invitasjon

WTBA
FRISK

Merknader:
VEDTAK:

Referatsakene tas til etterretning. Enst. vedtatt.
I forbindelse med pkt. A 4 opprettes et nyt prosjekt i regnskapet – Utviklingsorientert
ungdomsidrett.
057/08 Protokoller
a. Protokoller FS 5/08
48 c I forbindelse med 48. c og at forslagene skal legges på nettet, skal det også sendes brev
til klubbene
VEDTAK:
Tas til etterretning med fremkomne merknader.

Enst. vedtatt.
b. Rapport fra sommerleiren 2008
Innholdet i rapporten ble supplert av TH. Rapportskjemaer fra deltakerne ble fremlagt, disse
var overveiende positive. Foreslo tilleggsbevilgning på kr. 10.000,- til dekning av ekstrautgifter. JAJA fratrådte under behandlingene.
VEDTAK:

Det gis en tilleggsbevilgning på kr. 10.000,-. FS ønsker å uttrykke sin takk til arrangøren
Vågan BK og oppfordrer til at de søker arrangementet også neste år.
058/08 Regnskap 2008
Gjennomgang av regnskapet pr. 30.6.08. Oppdatert regnskap pr. 31.7.08. fremlegges neste
møte.
Tas til etterretning.
Vedtak:
Regnskapet for 2008 2. kvartal tas til etterretning, og oppdatert regnskap pr. 31.7.08 legges
fram neste møte.
Administrasjonen sjekker ut egenandelene for seminaret. Det sendes ut brev til kretsene om
støtte under post 3-midler, til juniorsamlinger og til kursavvikling.
Enst. vedtatt.
059/08 Handlingsplanen
Handlingsplanen ble ikke behandlet særskilt. Tas ut fra sakslista da handlingsplanen
behandles samtidig med de ordinære sakene som blir behandlet.
060/08 Sportslig
I sportssjefens fravær sto KJ for dette punktet på agendaen.
Nye team tas ut i uke 36/37.
Det avholdes en juniorsamling 4.-5. oktober 2008.
VEDTAK:
Postadresse
Norges Bowlingforbund
0840 OSLO
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Sognsveien 75 L
E-postadresse
bowling@bowling.no
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21 02 97 32

Telefaks
21 02 97 31

Bankkonto
1602.43.29651
Foretaksregisteret
971483946
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Orientering tas til etterretning. Enst. vedtatt
a. Sponsorkontrakter spillere
Det foreslås endring i regler for spilledrakt, ved at det gis tillatelse til å spille i sponsortrøye
ved individuelt spill. Tillatelsen forutsetter at spilleren det gjelder har en godkjent sponsorkontrakt med en verdi for spilleren på minimum kr. 50.000,- årlig. Tillatelser om bruk av
sponsordrakter offentliggjøres på web. (utforming av reglene utføres av lovkomiteen)
Det ble framlagt en sponsorkontrakt for Petter Hansen med Hammer (1.sept. 2008 – 31.aug.
2009).
VEDTAK:

Sponsorkontrakt for Petter Hansen med Hammer, godkjennes. Enst. vedtatt.
b. Krav til spillere som deltar på landslag
Forbundsstyret har mottatt en henvendelse fra Sverre Lund i forbindelse med at Frogner BK
har trukket sine lag fra Umbroligaene.
Trekkingen av lagene fra Umbroligaen krever ingen begrunnelse fra klubben i henhold til
regleverket. Således skjer ikke annet enn at innbetalt påmeldingsavgift til ligaspillet ikke blir
refundert. Forbundsstyret finner det uheldig at trekking av lag skjer i de øverste divisjoner. I
den forbindelse vil det bli fremmet endringer i reglene på dette punktet i regelverket.
Henvendelsen fra SL må derfor sees som en forespørsel om det skal stilles krav til
landslagsspillere at de skal delta i divisjonspillet i Norge.
VEDTAK:

Det sendes et svar til SL at Forbundsstyret tar innspillet til etterretning, og at
Forbundsstyret synes det er beklagelig at aktuelle spillere for landslag ikke velger å spille
landsliga.
Forbundsstyret ber om et skriftlig forslag til kravspesifikasjon fra sportslig ledelse om hva
som skal kreves for å spille på landslag. Kravspesifikasjonen legges fram på neste FS.
Enst. vedtatt.
061/08 Serie- og turneringsspill
1. Turneringsspill
a. Rapport fra Evje Open International 08
Rapport fra WC-turneringen Evje Open International 08 ble fremlagt og gjennomgått. Det er
satt som betingelse at alle arrangører av WC-turnering skal sende rapport etter avviklet
turnering.
VEDTAK:

Rapporten tas til etterretning. Enst. vedtatt
b. Regler for premiering
Rogaland Bowlingkrets har oversendt en forespørsel om riktig premiering i kveldscuper som
går over lengre perioder og avsluttes med finalspill. Forbundsstyret har sendt henvendelsen til
lovkomiteen og bedt om en fortolkning eventuell regelendring. Lovkomiteen har oversendt et
forslag til endring av premiering i ukes-cuper med finalspill. Forslaget fra lovkomiteen ble
drøftet.
VEDTAK:
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Dagens regler for premiering beholdes i de enkelt turneringene, men man står fritt til
premiering i finalespillet(dette er også i samsvar med dagens regler). Rogaland orienteres.
Enst. vedtatt
2. Seriespill
a. Spilleoppsettet for Umbro – prøveordning 2008/09
Spilleoppsettet for Umbro menn og kvinner er sendt ut til lagene. Dette ble gjennomgått. Det
må lages skjemaer for kampene. Det skal lages baneskjemaer hvor alt spill i kampen på et
banepar skal føres, dvs ett skjema for hvert banepar. Det må også lages et samleskjema som
skal sendes inn. Føring av resultater på hjemmesidene må også klargjøres. STI og HL
samarbeider om dette sammen med seriekomiteen og eventuelt lovkomiteen.
Det ble foretatt korrigering av det tilsendte formatet og reglene tilsendt fra seriekomiteen.
VEDTAK:

Forslaget til utforming med korrigeringer tas til etterretning. Når skjemaer er endelig
utformet, sendes til disse til trykking og til lagene så raskt som mulig.
Enst. vedtatt.
b. Trekking av lag i Umbroligaen
Det vises til sak 60 pkt. b. hvor det henvises til gjeldende regelverk Kap. 3 Regler for
divisjonsspill.
062/08 NM/NO
a. NO 2008
Plakat er ferdig og er sendt ut til alle klubber sammen med oblater til lisenskortene. Plakaten
sendes også ut til aktuelle haller.
Påmeldinger kan skje til kontoret som registrerer på bowling.res. i tillegg til webpåmelding.
Jury må oppnevnes.
VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning. Enst. vedtatt
b. Prøve NM U-23.
Lage plakat som skal være ferdig til neste FS(GS). GS sjekker hotell i Sarpsborg.
Representanter fra FS skal være JaJa og KJ.
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt
063/08 Kvinneseminaret 2008
Presidenten orienterte. Det er engasjert inspirator Eva Larsson fra Svenske Bowlingforbundet,
sportslig sjef inviteres. Idrettspresident Tove Paule har tilsagt sin deltakelse.
Programmet er ikke helt klart i detalj.
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt
064/08 Kretsbesøk og innhold
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Det lages en presentasjon som skal benyttes på møtene, gjerne en ppt. Innholdet i møtene er
fastsatt tidligere. Det legges opp til følgende møteprogram og med følgende representanter i
de forskjellige møtene:
Uke 35 Agder og Rogaland onsdag og torsdag – TH og PK + STI i Stavanger
Uke 36 Oslo-Buskerud og Bergen – OBK - TH+KJ /BUBK –TH+STI og BBK - PK +JM
Uke 37 Vestfold/Telemark og Østfold – VTBK TH+KJ og ØBK PK +STI
Uke 40/41 Troms – PK+JaJa (Finnsnes)
Uke 41 Hedmark – TH +IH
Uke 42 Nordland 17.10. Bodø – TH+STI(resv. JaJa)
Uke 45 Trøndelag – PK+IH og HL(om IT)
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt
065/08 Eventuelt
a. Sak G S Kristiansen
Appellkomiteen ga FS medhold i saken og valgte å endre domsutvalget avgjørelse. GSK er
utesteng fra alt bowlingspill til 29. august 2008 med utgangspunkt i appellkomiteens
avgjørelse.
VEDTAK:

Appellkomiteens avgjørelse tas til etterretning. G. S. Kristiansen underrettes om
avgjørelsen. Enst. vedtatt
b. Bot I Dahl
Spilleren ble ilagt bot av arrangøren grunnet mangler ved spilledrakt under NM. Han har ikke
gjort opp boten på kr. 100,-. Henvendelse til klubben har heller ikke hatt noen effekt. Solli BK
har derfor oversendt saken til Forbundsstyret.
VEDTAK:

Klubben meddeles at boten må betales til Solli BK, konsekvens er utestengelse fra ligaspillet
inntil boten er betalt.
Enst. vedtatt
c. Diskvalifikasjon
En spiller ble diskvalifisert under NMs mellomspill, men ikke all hans score er fjernet fra snittlistene.
Øystein Jensen, som var turneringsleder, etterlyser regler for hvordan en diskvalifikasjon skal tolkes
for en turnering.
VEDTAK:

NM er å anse som en konkurranse og en diskvalifikasjon medfører tap av all score.
Enst. vedtatt
d. NBFs hjemmesider
Bjørn Størksen etterlyser i en henvendelse oversikt over hederstegn og merker som var på de
gamle hjemmesidene.
VEDTAK:

Oversikt over merketildelinger og hederstegn tas inn på hjemmesidene, foreløpig under
klubbinfo.
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Enst. vedtatt
e. Dispensasjon fra overgangsbestemmelsene
Forbundsstyret har mottatt søknad fra spiller som ønsker skifte av klubb etter
overgangsfristen grunnet at han ikke har fått påskrift på skjemaet før fristens utløp.
VEDTAK:

Utøveren skal selv påse at utmeldingsklubb skal undertegne på at søknaden er mottatt før
fristen 1.6. Søknad om dispensasjon kan derfor ikke innvilges.
Enst. vedtatt
f. Søknad om støtte til Trondheim Junior Masters
Trondheim BK skal arrangere en Junior Masters. 2 av tidligere arrangører av tilsvarende
turneringer har ikke innmeld disse i kommende sesong. Forbundsstyret finner det positivt at
Trondheim vil arrangere.
VEDTAK:

Søknaden imøtekommes med kr. 5.000,-. Enst. vedtatt
g. Diverse regeljusteringer
Det foreslås noen justeringer i regleverket:
Avbrutt spill
Dersom en spiller gå av banen midt i en serie i en turnering skal serien ikke telle med. Dvs
ingen fordel av å spille ned snittet.
Endring pgrf. 28 pkt. 4, ….dog minimum 25 spilte serier for bytte av klasse
VEDTAK:

Forslagene oversendes lovkomiteen. Enst. vedtatt
h. Søknad om støtte til deltaking på treningsleir for tjejer i Sverige.
Linda Olafsson og ISH skal delta på treningsleir for kvinner i Sverige hvor Eva Larsson skal
være leder. De søker om støtte til påmeldingsavgiften.
VEDTAK:

Søknaden innvilges med dekning av deltakeravgift med kr. 2.000,- pr. deltaker. Enst. vedtatt
i. Søknad om deltaking på aktivitetslederkurs TH.
VEDTAK:

Søknaden innvilges med dekning av utgiftene på aktivitetslederkurset i Trondheim. Enst.
vedtatt
Per Klausen
Referent
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