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Møtereferat
Vår dato

Vår dato:

Vår referanse

2008-09-22

FS 7/08

FS 4/08
Referent

Per Klausen
Til (stede)

Ingrid S. Hansen (ISH)
Kjetil Johansen (KJ)
Sven Tore Iversen (STI)
John–Arne Jakobsen (JAJ)
Janne Monsen (JM)
Wenche A. Oppegaard (WAO)
Margunn Bogen (MB)
Dessuten møtte:
Fra adm:
Per Klausen – GS
Erik Garder - EG
Trygve Halvorsen – TH (kurs og utd)

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

Forfall: Ingen

Kontrollkomiteen

Møtested:

Ullevål Stadion

Møtedato/-tid:

20.09.08 kl. 1200 – 2000 – 21.09.08 0900 - 1100

FORBUNDSSTYREMØTE 7/08
Agenda:
066/08
067/08
068/08
069/08
070/08

Ref.saker.
Protokoller
a. Protokoll FS 06/08
b. Rapport Kretsmøter 2008
Regnskap 2008
Sportslig
Seriespill og turneringsspill

071/08
072/08
073/08

NM/NO
a.
ÅP 2008
b.
NM U23 - plakat
Kvinneseminaret og innhold
Eventuelt
a. Protest fra TBK om bruk av ulovlig spiller under kamp.

Generelt:
På vegne av de ansatte tok TH opp spørsmål og problemer i tilknytning til de nye
datasystemer og frustrasjon i forhold til bruk av disse. De ”gamle” systemene fungerte bedre
og var enklere å bruke.
VEDTAK:

Adm setter opp en prioritert liste over problemstillinger med tilknytning til websidene, og
det lages en plan for hvorledes disse kan løses slik at websidene fungerer optimalt. det
legges ut en nyhet om dette på websidene. Enst. vedtatt.

066/08 Referatsaker
A. Referatsaker:
1
2
3
4

Postadresse
Norges Bowlingforbund
0840 OSLO

20.08.08
20.08.08
13.08.08
26.08.08

Utbetalinger FFA avtale
Nedlegging av Strømmen BK
Ny klubb Toppe Idrettslag
Stipend Mads Sandbækken
Besøksadresse
Sognsveien 75 L
E-postadresse
bowling@bowling.no

FFa
AIK
HIKK
NIF/OLT
Telefon
21 02 97 32

Telefaks
21 02 97 31

Bankkonto
1602.43.29651
Foretaksregisteret
971483946
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B.
1
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Utvalg:
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FS 07/08

04.09.08 Oppnevning av reprsentant til Norges Døveidrettsutvalg
10.09.08 Stønad til utstyr – utlysning
Div
Medlemsundersøkelsen 2008 – rapportering til NIF

NDI
NIF
Div. IK

Invitasjoner:
19.09.08 Informasjonsmøte NIF – 23.09.08

NIF

Merknader:

GS deltar på NIFs orienteringsmøte.
VEDTAK:

Referatsakene tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt.
067/08 Protokoller
a. Protokoller FS 6/08
VEDTAK:
Tas til etterretning med fremkomne merknader.

Enst. vedtatt.
b. Rapporter fra kretsmøter
Rapporter fra kretsmøter i Agder, Rogaland, Bergen og Østfold(muntlig).
Bra deltaking på møtene fra kretsstyre og klubber i kretsen, bortsett fra i Østfold hvor
oppmøtet var dårlig.
VEDTAK:
Tas til etterretning. Enst. vedtak

068/08 Regnskap 2008
Gjennomgang av oppdatert regnskap pr. 31.7.08. Følgende merknader:
Rekrutteringsbrosjyre bør prioriteres og skal trykkes snarest og sendes ut til klubbene før
nyttår. Adm. gjør en henvendelse til Akilles om produksjon av brosjyren. EG og GS
tilrettelegger informasjonen som skal med.
Informasjons/sponsorbrosjyre skal også sluttføres og være ferdig trykket før nyttår.
Bildemateriale til denne og hallbrosjyre er lover uke 39.
Vedtak:
Regnskapet for 2008 1. halvår tas til etterretning med merknader.
Enst. vedtatt.
069/08 Sportslig
Ansv. Sportsjef+KJ
EG refererte fra mesterskapene som er avviklet siden han siste deltok på FS-møte.
EM damer positivt med 2 til masterfinale. Ingunn Øien har dessverre trukket seg fra aktivt
spill inntil videre.
UVM over all forventning, meget bra av gutta, ikke så bra for jentene.
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VM menn meget bra med 3 medaljer og beste europeiske nasjon. Flere spillere ønsker nå å
komme med på teamet.
Forbundsstyret gratulerte og ga applaus for de fine resultatene!
Team
Det er tatt ut nye team for junior, ungdom (U-21), menn og kvinner. Disse offentliggjøres på
websidene.
Regelverk utarbeides om uttak om teamspillere hvor også seriespill er prioritert og tas med
som krav.
Krav til kvinner om spill for å komme i betraktning til VM.
Junior samlinger 3.-5.10. og 5.-7.12.. Ekstra spillere er invitert til den første samlingen, 3
gutter og 5 jenter. Ansvarlige på samlingen i oktober er TS og PePe.
Samling for kvinner 21-23.11.
Etterlyser fremdrift i Nordisk U-23 som er planlagt i 2009. Her er det gitt tilbakemelding til
Sverige og vi avventer videre fremdrift. Håpet er at Sverige tar det første arrangementet da det
svenske forbundet er 100 år i 2009.
Rekruttering
Juniorarbeid, det er ikke nok med støtteordning. Det er ønskelig at NBF må ta skritt til
avvikling av samlinger.
VEDTAK:

Rapporten tas til etterretning. Enst. vedtatt
070/08 Serie- og turneringsspill
Ingen saker ble tatt opp. Se særskilt sak om bruk av spiller i Umbro menn.
071/08 NM/NO
a. NO 2008
Kjetil lager liste over ansvarlige i de enkelte puljer. Kontoret sørger for oppheng av sponsorflagg og reklamebannere. Det bestilles hotellrom til JM fra onsdag. Forespørre om frukt fra
Bama slik som tidligere. Sjekke med Global-TV om filming og sending.(EG).
VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning. Enst. vedtatt
b. Prøve NM U-23 - plakat
Utkast til plakat fremlagt. Denne ble godkjent med korreksjoner.
VEDTAK:

Tas til etterretning, og plakaten skal være klar til utsendelse medio oktober. Enst. vedtatt
072/08 Kvinneseminaret 2008
Presidenten orienterte. Det er meget dårlig påmelding fra kretsene. Ingen fra Rogaland og
dessverre er det ingen kretser som har meldt på deltakere utover de NBF betaler for.
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VEDTAK:

Tas til etterretning. Det utlyses ledige plasser med mail til alle klubber og på websidene med
tilbud om dekning av opphold under seminaret med frist for påmelding26. sept. først til
mølla gjelder for påmeldingene. Enst. vedtatt
073/08 Eventuelt
a. Protest fra TBK
Protest fra TBK om bruk av ulovlig spiller under seriekamp mot Solør BK.
Vi har mottatt protest fra TBK hvor det protesteres mot at Solør BK har benyttet spiller som
ikke skulle ha hatt norsk lisens grunnet feil opplysninger.
FS finner det meget beklagelig at det er nødvendig å stramme gjeldende regelverk for å
tilfredsstille intensjonen som framkom på tinget i 2005.
Av tiltak som ble diskutert er at det fastsettes karantener for utlandske statsborgere. Et forslag
var: 6 mnd karantene fra registreringsdato i folkeregisteret for deltaking i elitedivisjonen i
seriespillet.
I den aktuelle saken er Folkeregisterets regler og praksis for godkjenning av fast bopel
sjekket.
VEDTAK:

Tas foreløpig til etterretning.
Solør BK gis beskjed om at spilleren er suspendert fra alt ligaspill inntil dokumentasjon fra
Folkeregisteret på fast bosetting i Norge foreligger. Enst. vedtatt.
b. Saker fra lovkomiteen
Lovkomiteen har oversendt flere saker som skal behandles på Tinget 2009.
VEDTAK:

Tas foreløpig til etterretning av FS og vil bli jobbet videre med. Enst. vedtatt.
Per Klausen
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