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Vår dato

Vår referanse

2011-10-22
Referent

Grethe Bergersen
Til (stede)

Sven Tore Iversen (STI)
Halgeir Ludvigsen(HL)
Ronald Georgsen (RG)
Rolf Gunnar Bøe (RGB)
Grethe Bergersen (GBB)
John Arne Jakobsen (JAJA)

Forfall
Veronika Steiner (VS)
Sven Tore Iversen (STI) 2.dag

Kontrollkomiteen
Dessuten møtte:
Erik Garder (Fung GS)
Trygve Halvorsen

Møtested:

Idrettens Hus, Ullevål

Møtedato/-tid:

2011-12-10 kl. 0900

FORBUNDSSTYREMØTE 10-11 DES 2011

Agenda: Foreløpig saksliste:

Ansv.

092/11 Ref.saker Div
093/11 Protokoller og referater:
A. Protokoll FS 09/11
B. Ref. fra ETBF Symposium – Barcelona
C. Ref møte med Frisk Forsikring
D Ref fra møte i SFA
E Ref fra 50 års jubileum i Bergen
094/11 Regnskap pr. 30.09.11 m/noter + regnskap pr 30.10
095/11 Åpne saker

EG

RGB
TH

WC reglement
Terminlista
Data
096/11 Sportslig
Div info
Innstilling Årets Bowler 2011
097/11 Seriespill og turneringsspill
A Seriespillet
B Turneringsspillet
C NO 2012 (innspill fra ETBF har kommet)
098/11 NM og mesterskap
A NM lag, Hønefoss – evaluering
B NM U23 Veitvet - evaluering

RGB
RGB
EG

RingerikeBK/RGB

099/11 Lovendringer etter tinget 2011
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21 02 97 32
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100/11 Søknader
Vågan BK søker om støtte til arbeid med funksjonshemmede.
101/11 Eventuelt
Oppløsning av Haugaland Døvesport
Utenlandske statsborgere i NM
Umbroavtalen
Veitvetavtalen
Sanksjoner ved manglende betaling av klubbavgift
Telenor Open Mind (Stein Erik Wroldsen)
Fornyelse av bingospillet/Lotteriforvaltningen
Seminar 2012 Rica Hotels Gardermoen b

092/11

RGB
EG
STI
TH

Referatsaker
Intet

093/11 Protokoller og referater:
A. Protokoll FS 09/11
Alle saker med ansvarsfordeling administrasjonen er fulgt opp. Tallene for Forbundstinget er klare, det som
gjenstår er å avklare hvorfor utgiftene er blitt så mye større enn budsjettert. Til neste møte skal det foretas
en sammenligning mellom 2009 og 2011
ANSVAR: TH
Norwegian Open trykkeutgifter : Her finnes det ingen som adm kan finne.
Øvrige saker er også fulgt opp, men ikke ferdigstillt .
B. Ref. fra ETBF Symposium – Barcelona

EG

Norge er bedt om å vurdere gjennomføring av finaleformat neste gang vi skal arrangere.
Arrangør skal innkreve gebyr fra de spillere som ikke er møtt (oppfordret fra ETBF) pga at da unngår
spiller straffepoeng.
C. Ref møte med Frisk Forsikring
Avtalen opphører 311211. Alle inngåtte avtaler før dette tidspunkt videreføres ihht avtalen, nye tegnes ikke
etter 311211.
D. Ref fra møte i SFA (Særforbundsalliansen)
Kort gjennomgang av eksisterende avtaler, orientering om evt. nye partnere.
Info om nye priser hos First Hotels 2012. Hardangerbestikk har økt sitt beløp med 5000,- NBF har oppfylt
sin del av denne avtalen. Denne inngår som en del av barter avtalene i vårt regnskap.
E. Ref fra 50 års jubileum i Bergen

RGB

Diplomer og merker delt ut. Reaksjoner på at jubileet ikke ble omtalt på bowling.no. Dette er noe vi må
følge opp bedre framover.
Administrasjonen utarbeider en liste over kommende jubiléer framover.
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ANSVAR: EG,TH

094/11
Regnskap pr. 30.09.11 m/noter + regnskap pr 30.10

TH

TH gjennomgikk regnskapet med noter tom 3. kvartal.
Administrasjonen bes om å gå igjennom budsjett for 2012 og framlegge et revidert budsjettforslag til neste FS møte
i januar.
095/11 Åpne saker
WC reglement/Mesterskapskomité
Innsendt e-post fra D. Vatne med ulike forslag ift gjennomføring og krav før, under, etter.
VEDTAK: FS har konkludert med at det ikke er noe behov for egen mesterskapskomité. Oppgaver knyttet til våre
norske mesterskap ivaretas av Teknisk komité, lovkomité og sportslig. FS må se på gjeldende reglement og finne
ut hvilke endringer som skal gjøres før WC kval 2013. Tidsfrist : neste FS møte
ANSVAR: HL, RGB
Terminliste
Listen foreligger med noen endringer ift skjelettet. Samlingene til sportslig settes inn. Flytter Trio/mix til september
Setter i FS møtene (3 før jul, 3 etter jul).
Data
Hva skal legges ut på bowling.no, og hvem skal gjøre det?
Problemer med bowlingres, hva kan gjøres for å forhindre framtidige problemer i mesterskap/arrangement. Skal FS
vedta å kjøpe ekstra tjenester for å forsikre oss at ”nedetiden” blir redusert til et minimum.
Det er viktig at arrangører av ulike mesterskap informeres om at det nettet som benyttes til registrering av resultater
ikke bør være åpent trådløst, da ”alle” andre som logger seg på i hallen på ulike medier bruker av samme kapasitet
og dette kan medføre trøbbel for bowlingres.
Konklusjon: STI/HL ser på hva som ligger der av tekniske løsninger/problemer som kan skape framtidige
utfordringer.

096/11 Sportslig
Div info

EG

NYC (Ungdomscup Island), Frisk start, med en noe svakere avslutning (2 gull, 2 sølv, 2 bronse). Ny coach for
turen ( Sverre Lund), med gode tilbakemeldinger.
3 damespillere har vært på Toppidrettssenteret for å bli informert og veiledet av Kjetil A. Aamodt
U. Hämnäs og P. Engström har vært i Finland på International Coaching Conference
J. Edvardsen ønsker å få med Oslo Jr. master inn på europa touren.
Stipendsøknader sendt for M. Sandbækken, Tore Torgersen, 5 mannslag, damesatsing og Precamp.
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Invitasjon til Qatar i febr. 2012. Camp (trening og konk). Kostnad for oss er kun flybilletter (6 guttespillere og 2
jentespillere) 1 ukes opphold og spill.
FS ser at dette kan være et veldig positivt arrangement å delta på, og sportslig ser på hvem og hvilke kriterier
deltakerne plukkes ut etter, og hvilke betingelser de deltar på.
Ansvar: EG

Innstilling Årets Bowler 2011
Sportslig har valgt ut Årets Bowler, og prisen deles ut under Jr. nm i januar.

097/11 Seriespill og turneringsspill
A Seriespillet
Brev vedr. vedtak på søknad om endring av kamptidspkt fra Arctic Strike som samtidig påpeker at vi ikke har
behandlet oversendelsesforslag 26 fra tinget.
Prinsippene rundt dette oversendelsesforslaget ble behørig omtalt i FS møte i oktober ifm behandling av sak fra
Seriekomiteén vedr reaksjon ovenfor Arctic Strike uten at dette ble vedtaksfestet. Sak 26 ble behandlet med
følgende resultat:
Forslag 5.6.1 b står i 5.17.2 i dagens lovtekst, forslag til nytt pkt 5.6.1 a fra tinget ble forkastet mot 2 stemmer.
Svar utarbeides til Arctic Strike m/kopi seriekomiteén.
Seriekomiteén bes om å se på om det i dagens lovtekst bør inn en presisering at flytting av kamper ikke skal foregå
på tvers av halvspilt serie (dvs i tråd med dagens praksis).

Brev fra Østfold BK om betraktninger vedr ny spillestil. Taes til etterretning
Innsending av scoreskjema til NBF´s kontor etter avholdt ligaspill
Slutt på innsending av scoreskjema etter ligaspill
Fom ligarunde 7 skal IKKE scoreskjema sendes inn til NBF
Resultatene skal legges inn som normalt og klagefristen for lagene løper i fra det øyeblikk spillet er registrert på
nettet.
B Turneringsspillet
WC kval endres til å omfatte 4 turneringer totalt. NM og Norwegian Open skal inngå. Øvrige 2 fastsettes av FS,
(fordeles geografisk og tidsmessig). Dette gjelder fra 2012/2013.

C NO 2012 (innspill fra ETBF har kommet)
Se kommentarer under referatsaker Sportslig

098/11 NM og mesterskap
A NM lag, Hønefoss – evaluering
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Taes til etterretning. I framtidige mesterskap skal bestemmelser om antrekk og krav til utenlandske spillere
presiseres
B Veteran-NM Hamar
Godt gjennomført!
C NM U-23
Budsjett og regnskap er forelagt styre, men rapport etter arrangementet mangler. Adm etterlyser denne
Ansvar: TH

C Tildeling av neste års NM og mesterskap
2012
NM lag: Cross, Stavanger
NM U-23: Munken
Vet lag: Sofiemyr
Mix/dbl Trios
Kl.mesterskap: Sofiemyr
Kl mesterskap: Munken
Kl mesterskap: Arctic
Mesterskap 2013
Pga av at tinget vedtok å endre status på en del mesterskap , dvs at de ikke lenger er Norske mesterskap så endres
en del av kravene for å arrangere. Dette åpner for at det kanskje finnes flere aktuelle arrangører som ønsker å søke
på disse mesterskapene framover. FS besluttet å invitere til nye arrangører til de mesterskapene som har mistet sin
status. Dette gjøres ila januar 2012.
Ansvar: Adm
099/11 Lovendringer etter tinget 2011
Lovkomiteen ønsker å innføre en endring i loven om klassefastsetting av spillere som har vært borte fra
bowlingspill i mer enn 3 år. Spillere som kommer tilbake etter 3 år settes automatisk inn i fastsatt klasse ihht
alder/kjønn, og endres i dag ikke før i neste sesong. Lovkomiteen ønsker at endring av klassefastsetting for disse
skal kunne endres ved årsskifte tilsvarende juniorspillere.
Vedtak: FS støtter lovforslaget fra Lovkomitéen

100/11 Søknader
Vågan BK søker om støtte til arbeid med funksjonshemmede.
FS etterlyser et regnskap fra forrige års regnskap ihht vedtak 070/10
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”a. Søknad om støtte til tiltak for psykisk utviklingshemmede – Vågan BK
INNSTILLING:
Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr. 25.000,- til tiltak for psykisk utviklingshemmede i regi
av Vågan BK.
VEDTAK:
Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr. 25.000,- til tiltak for psykisk utviklingshemmede i regi
av Vågan BK. Klubben bes om å redegjøre for bruk av midlene ved å sende inn et regnskap, og en
sluttrapport med evaluering av tiltaket.
Enst. Vedtatt ”
FS har mottatt en delvis rapport uten noe regnskap. Før denne nye søknaden behandles ber FS om at rapport og
regnskap for arrangementene 2010/2011framlegges. Vågan kontaktes om dette vedtaket.
Ansvar: TH
101/11 Eventuelt
Oppløsning av Haugaland Døvesport
Godkjent.
Utenlandske statsborgere i NM

RGB

Spørsmål om hvem som skal undersøke at alle påmeldte oppfyller kriteriene ihht lovverket?
Innbydelse skal referere lovteksten og klubbene er ansvarlig for å undersøke at påmeldte spillere oppfyller
kriteriene for deltagelse.
Umbroavtalen
EG
Eksisterende avtale går ut 311211. Evt ny avtale tegnes for 3 år. Forhandlinger sluttføres 201211.
Veitvetavtalen

STI

Orientering fra STI, ny forhandling om avtale utsettes til etter neste FS møte i januar.
Sanksjoner ved manglende betaling av klubbavgift

TH

Flere klubber som er særdeles sen med å betale klubbavgift. Reaksjoner ift NIF´s lov. Dette skal presiseres ifm
utsending/invitasjon til oppstart ved ny sesong.

Telenor Open Mind (Stein Erik Wroldsen)
Denne saken har dessverre dratt ut i tid, men grunnet spesiell situasjon i administrasjonen så velger vi å avslutte
saken med følgende konklusjon.
Telenor informeres om at NBF takker nei til henvendelsen, og ved ansettelse av ny GS så kan en evt ny
henvendelse rettes mot denne.
Fornyelse av bingospillet/Lotteriforvaltningen er ok
Administrasjonen sjekker opp ift bingospillet hva dette innebærer for NBF.
Ift Sportslotteriet så sjekker administrasjonen opp hva dette tilfører forbundet.
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Post 3 midler
NBF invitert til møte 20 januar. TH og EG møter
Spillemidler (utstyr)
FS nedsetter en adhoc gruppe (JaJA, GB, EG) som framlegger et forslag til neste styremøte
IRK avtale 2012
Forslag til IRK avtale foreligger, men denne kommer med en del uklare opplysninger og FS godkjenner ikke denne
før administrasjonen har gjennomført et møte med IRK. Nytt avtaleforslag skal framlegges FS ved neste møte i
januar.
Ansvar: TH
Seminar 2012 Rica Hotels Gardermoen
EG har bekreftet kontrakt. Alle kretser inviteres til å sende inn saker og tema som ønskes belyst, samt foreløpig
invitasjon sendes ut.
Ansvar : EG

Momskompensasjon 2011
NBF får refundert 171 604,- for 2011.

Damesatsning i Norge
Dette temaet tas opp på kretsseminaret i mars 2012.

Møtet hevet kl.1810
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