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Møtereferat
Vår dato

Vår referanse

2007-04-23

FS 4/07

Referent

Per Klausen
Til (stede)

Ingrid S. Hansen (ISH)
Kjetil Johansen (KJ)
Janne Monsen (JM)
Sven Tore Iversen (STI) fredag-søndag
John–Arne Johansen (JAJ)
Margunn Bogen (MB)
Wenche A. Oppegaard (WAO) lørdag-søndag

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

Kontrollkomiteen

Dessuten møtte:
Fra adm: Per Klausen – GS
Erik Garder – Sportssjef (sportslige saker)
Jan Edvardsen

Møtested:

Ullevål Stadion

Møtedato/-tid:

20.4.07 kl. 1400 – 1600, 21.4.07 kl 1000 – 1600, 22.4.07 kl 1000 - 1400

FORBUNDSSTYREMØTE 2/07

Agenda:
017/07
018/07
019/07
020/07
021/07
022/07
023/07

Konstituering av Forbundsstyret
- Oppgavefordeling og ansvarsområder
- Oppnevning av komiteer
Organisasjonssaker FS/Adm
- Sponsoravtaler
- Andre avtaler
Ref.saker
Protokoller
a. Protokoll FS 3/07
Regnskap 2007
Sportslig
Møteplan FS

024/07
025/07

026/07
027/07
028/07

Sommerleiren 2007
Seriespill og turneringsspill
- Invitasjonen til seriespill for sesongen 2007/08
- NBF Open og WC finale på Veitvet
- Sluttspill for veteran- og juniorliga
- WC-kvalifisering
- Terminlista for 2007/08
Norwegian Open
Personalsaker
Eventuelt
a. Prioritering post 3 midler
b. NBF-bloggen

Presidenten ønsket alle velkommen til det nyvalgte styret. Jan Edvardsen som avtroppende president deltok ved
starten av møtet.
017/07 Konstituering av forbundsstyret
a. Oppgavefordeling og ansvarsområder
Det nye Forbundsstyrets medlemmer presenterte seg og drøftet det første viktige emne. De redegjorde for
hvilke fagområder de hadde mest interesse for og dette skulle danne grunnlag for hvilke ansvarsområder
de skulle ta hånd om i det nye Forbundsstyret.
Forbundsstyret ble enig om følgende oppgavefordeling:
Ingrid S. Hansen
- administrasjonen, kurs- og utvikling
Kjetil Johansen
- sportslig, serie- og turneringsansvarlig
Janne Monsen
- sportslig, inkludering og rekruttering
Sven Tore Iversen
- profilering/media, økonomi
John–Arne Johansen
- inkludering, media og sponsorarbeid
Margunn Bogen
- rekruttering
Postadresse
[Skriv inn kommunenavn]
[Skriv inn Postadresse]
[Skriv inn Postnummer og sted]

Besøksadresse
[Skriv inn Besøksadresse]
E-postadresse
[Skriv inn E-postadresse]

Telefon
[Skriv inn Telefonnummer]

Telefaks
[Skriv inn Telefaksnummer]

Bankkonto
[Bankkonto]
Foretaksregisteret
[Foretaksnummer]
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- klubbutvikling, handlingsplan

VEDTAK:

Oppgave og ansvarsfordeling ble vedtatt. Enst.
b. Oppnevning av komiteer
Lovkomiteen. - Valgt leder Vidar Riise, Oppdal BK
Følgende komitémedlemmer oppnevnes:
Halgeir Ludvigsen, Ingrid S. Hansen og varamedlem Roar Hansen, alle Munken BK
Veterankomiteen – valgt leder Ola Bjørtomt, Bekkelaget BK
Følgende medlemmer oppnevnes:
Vigdis Bjørtomt, Bekkelaget BK
Komiteen velger selv ytterligere medlemmer gjerne med interesse for resultatregistrering.
Seriekomiteen - valgt leder Per Kaare Halvorsen, Solli BK
Følgende medlemmer oppnevnes:
Rune Dybesland, Sofiemyr BK, Grethe Øverby, Glåmdal BK
Teknisk komité - valgt leder Øystein Jensen, Solli BK
Teknisk komité fortsetter med samme bemanning som tidligere.
VEDTAK:

Oppnevning av komitémedlemmene ble vedtatt. Enst.
018/07 Organisasjonssaker FA/Adm.
a. Sponsoravtaler og andre avtaler
Generalsekretæren gjorde rede for alle sponsoravtaler og andre avtaler NBF har.
Sponsoravtalene med ScanTrade, Veitvet og Flerforbundsavtalen, som er inngått sammen med
14 andre mindre og mellomstore særforbund, og som gir barter og fordelsavtaler med flere av
Fotballforbundets sponsorer, avtale med BMC om inngåelse av nye sponsoravtaler, avtale med
Stena med fergereiser og andre fordeler for forbundet og medlemmene, og om mulighetene for
TV dekning av arrangement og visning av bowling.
Videre avtaler med IRK, hotellavtaler og avtaler med Idrettens Hus.
VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning. Enst.
019/07 Referatsaker
A Referatsaker
1. NIF info om det kommende Idrettstinget
2. Invitasjon til ting i OBK 30.4.07
3. Informasjon om kandidater til Idrettspresident
4. Innspill fra særforbund om saker på idrettstinget

Sent FS på mail
Sent FS på mail
Sent FS på mail

B. Invitasjoner
1. Invitasjon til ETBF kongress
2. Invitasjon til Idrettstinget
Postadresse
Norges Bowlingforbund
Ullevål Stadion
0840 OSLO

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

ETBF
NIF
Telefon
21 02 97 32

Telefaks
21 02 97 31

Bankkonto
1602.43.29651
Foretaksregisteret
971483946
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Merknader:
GS orienterte om det kommende Idrettstinget og innspill og kandidater som er fremkommet i
media og i interne orienteringer.
B1 - ISH og GS deltar på ETBF kongressen i Wien, hvor det i forkant også avholdes en nordisk
kongress.
B2 - ISH og GS deltar på Idrettstinget i Skien 11.-13. mai 2007.
Refsaker som oversendes Forbundsstyret merkes med saksnummer ved oversendelsen dersom de
skal tas opp som egne saker på agendaen på FS-møte.
VEDTAK:

Referatsakene tas til etterretning med ovenstående merknader. Enst.
020/07 Protokoller
a. Protokoll fra FS 3/07
Dette var protokoll fra FS-møtet i forbindelse med Forbundstinget og omhandlet kun tingsaker.
VEDTAK:
Protokollen godkjennes. Enst. Vedtatt
021/07 Regnskap 2007
Vi har mottatt regnskapsrapporter fra IRK pr mars 2007. GS ba om å få oppgitt hvilke av
rapportene som skulle sendes FS fast da det var mange store rapporter. FS ønsket tilsendt
rapporten hovedbok på prosjekt som var enkel og oversiktlig.
VEDTAK:

Regnskapsoversikten pr. mars 2007 tas til etterretning. Enst.
022/07 Sportslig
Sportssjef Erik Garder deltok på møtet fra kl 1100 på lørdag.
Sportssjefen refererte fra det siste mesterskapet, EM jr. i Hellas, hvor Svein Åke EK tok sølv og
bronsemedalje og guttelaget tok sølv. Forbundsstyret beklaget at det ikke var noen fra styret som
møtte ved hjemkomsten på Gardermoen. Det sendes blomster til alle medaljørene med
gratulasjon.
Forbundsstyret ga uttrykk for at det er ønskelig at de bestående trenerteamene, som har gjort en
god jobb, fortsetter som tidligere med trenerne Mats Karlsson(menn), Ulf Hãmnãs (engasjert på
junior), Peter Engstrõm (engasjert for kvinner) og Trond Syvertsen (engasjert for de døve).
Rapportering til FS og sportslige ansvarlige i FS skal fortsette som tidligere. Det samme gjelder
rutinene for uttak av lag ut fra sportslige og økonomiske rammer.
Forbundsstyret og sportssjefen ga uttrykk for at det er ønskelig med kretssatsing på junior med
kretstrener og eventuelt en utsendt fra forbundet. Det er ønskelig å engasjere UH til dette, men
dette avhenger av om han har tid.
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Oppgradering av trenernivået og antallet trenere rundt i klubbene må fortsette og det er ønskelig
å avsette mer midler til dette, gjerne gjennom prosjektstøtte fra post3 midler. I denne forbindelse
må det også etableres et kontaktnett i kretsene trenernivå, som også sportslig kan utnytte.
Sportssjefen av uttrykk for bekymring for interessen og satsingen blant kvinnene.
Forbundsstyret vil gjerne ha UH tilstede i et FS-møte og få en orientering om Bowlers Academy
For fremtiden er det ønskelig å ha med ekstra ledere på juniormesterskap. Utgiftene for denne
ekstra lederen skal belastes på representasjon og ikke mesterskapet.
Deltaking i VM kvinner i Mexico ble drøftet.
De døve har et mesterskap, Nordisk/baltisk for døve i juni i Latvia. Innstilling til deltakere
kommer fra grenleder og trener. Det er gitt varsel om at antallet deltakere må vurderes i forhold
til økonomi og at det skal sendes deltakere ut fra sportslige kriterier.
VEDTAK:

Orienteringen fra sportssjefen og drøftingen tas til etterretning. Enst.
023/07 Møteplan for Forbundsstyret
Følgende plan for forbundsstyrets møter ble vedtatt:
FS 5/07
FS 6/07
FS 7/07
FS 8/07
FS 9/07

8.-10.6.07 Hovedtema Handlingsplanen
17.-19.8.07
28.-30.9.07
2.-4.11.07
30.11.-2.12.07 Juleavslutning

FS 1/08
FS 2/08
FS 3/08
FS 4/08
FS 5/08

11-13.1.08
8-10.2.08
28.-30.3.07/Kretseminar
18.-20.4.07
6.-8.6.07

Gardermoen/Oslo(Storo)

Med bakgrunn i kommunikasjonsproblemer må noen av medlemmene i FS komme inn på
fredag, det er da hensiktsmessig å starte møtene på fredag. Budsjettet må vurderes justert, men
sponsoravtale kan medføre at utgiftene til FS-møtene allikevel kan bli innfor budsjettrammene.
VEDTAK:

Møteplanen for Forbundsstyret vedtas. Enst.
024/07 Sommerleiren 2007
Det er meget dårlig påmelding så langt til årets sommerleir. Det er i dag kun 14 påmeldte
deltakere, og det ble uttrykt bekymring for dette.
Administrasjonen sender purring til alle klubber(e-post sendt alle klubber og kretser 23.4.07),
legge ut purring på nettsidene påfølgende uke. Forbundsstyret finner at sommerleiren må avlyses
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dersom det ikke er minst 60 påmeldte. pr. 12. mai av økonomiske årsaker. Administrasjonen
varsler hallen og overnattingsstedet om dette.
VEDTAK:

Drøftingen av sommerleiren tas til etterretning. Enst. vedtatt.
025/07 Seriespill og turneringsspill
- Seriespillet
Invitasjonen til seriespillet for sesongen 2007/08 er sendt ut til alle klubber og kretser. Legge ut
informasjon om muligheten for samarbeidslag på nettsidene.
- Sluttspill for veteranliga og juniorliga
Sluttspillene for veteran og junior legges til Veitvet Bowlingsenter, men med egen arrangør for
hvert sluttspill.
Invitasjonen til veteranligaen og juniorligaen for neste sesong sendes ut.
- NBF Open og WC kval på Veitvet
Enig om opplegget JE lager plakat raskt. KJ og GS oversender opplysninger til JE.
Gjennomføres med det format som er skissert tidligere. Karusellfinale i NBF Open.
- WC kvalifisering 2008
7 turneringer har søkt om WC kvalifisering, med forbehold om endring av turneringene på
Lillehammer. Forbundsstyret ønsker å sponse de turneringer som har egen kvinneklasse med kr.
3000,- til premier for kvinner.
Følgende turneringer ble godkjent og inngår i WC kvalifiseringene i sesongen 2007/08:
Stikket og Evje Open
Norwegian Open 2007
Drammen. Xmas
Lillehammer Open
Nordland Tournament
NM sgl

Kristiansand/Evje
Veitvet, Oslo
Drammen
Lillehammer
Bodø
Ikke fastsatt

parallellturneringer primo aug
sept/okt
des
mars
april
mai

Turneringene er bestemt og legges ut på nettet når endring på Lillehammer Open er klar.
Forbundsstyret ønsker å gå tilbake til den tidligere kvalifiseringsmåten med at 5 av 7 teller med
poeng på ranking som i sesongen 2005/06. Ikke eget finalespill som i 2007. Den spiller som har
høyest poengsum er kvalifisert til WC.
- Terminlista 2007/08
Terminlista justeres og oppdateres i forhold til ovennevnte og datoen for FS-møtene legges inn.
VEDTAK:

Ovennevnte tas til etterretning. Enst. vedtatt.
026/07 Norwegian Open 2007
Norwegian Open 2007 avvikles som planlagt, GS sjekker premie og entryfee bestemmelsene.
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Det søkes ikke om ETBF status for Norwegian Open i 2008 inntil videre, forbundsstyret velger å
avvente avviklingen av årets turnering og hvordan denne kommer ut økonomisk. Man vil se om
det går an å søke seg inn når vi ser resultatet for 2007. Alternativet er å avvikle denne
turneringen slik den var tidligere uten deltaking i EBT. Det er da sannsynlig med mer norsk
deltaking og lavere premier og påmeldingsavgift. Svenske, finske og danske spillere kan
allikevel delta uten ETBF-status.
VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning og det søkes ikke om EBT-status for Norwegian Open 2008.
Enst. vedtatt.
027/07 Personalsaker
a. Lønnsjustering ansatte
Justering i samsvar med avtalen NHO/LO/YS fra 1. mai 2007.
b. Arbeidstid
Justeres til samme som ellers på Idretten Hus, NIF og øvrige særforbund.
c. Utarbeides avtale med EG som sportssjef
JAJ ser nærmere på forslaget til fornyelse av avtalen som ønskes prolongert.
d. Utarbeide stillingsinstrukser for stillingene.
Forbundsstyret ønsker utarbeidet stillingsinstrukser for alle stillingene på kontoret.
VEDTAK:

Pkt. a vedtas, pkt. b-d tas foreløpig til etterretning. Enst.
028/07 Eventuelt
a. Prioritering av post3 midler
Bowlingforbundet har etter søknad blitt tildelt kr. 100.000,- i prosjektmidler. Det ble søkt om
kr. 295.000,-. NIF vil ha tilbakemelding om hvilke prosjekter de tildelte midlene skal
benyttes til.
Prosjektene det var søkt om ble drøftet om midlene ble prioritert til prosjekter innen
rekruttering, klubbutvikling og trenerutvikling.
VEDTAK:

Prioriteringen tas til etterretning. Enst.
b. NBF-bloggen
STI orienterte om forslaget til bloggen hvor medlemmene i FS skulle skrive litt om arbeidet i
FS. Han la også fram innholdet i sitt første innlegg.
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst.
Per Klausen
referent
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