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Sven Tore Iversen (STI)
Halgeir Ludvigsen (HL)
Veronika Steiner (VS)
Grethe Bergersen (GB)
John-Arne Jakobsen (JAJ)
Rolf Gunnar Bøe (RGB)
Erik Garder (EG)
Trygve Halvorsen (TH)
Per Iversen (PI)
Ronald Georgsen* (RG) hadde forfall
Det gjøres oppmerksom at enkelte punkter er
forkortet i nedenstående referat, som legges ut på
NBFs hjemmeside. Dette er gjort av konfidensielle
grunner, både kommersielle og personalmessige.
Møtested:

Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Møtedato/-tid:

Fredag 12.10, kl 10 – 17.30

Agenda
55/12

Referatsaker
Nye NOK
Avtale med Bedriftsidrett, salg av NBFs dataløsning

Alle
HL

56/12

Protokoller og referater
Protokoll FS-møte 4/12

57/12

Åpne saker
Status jubileumsgjennomføring
Metodikk for teknisk godkjenning, status
Halleierforening
Forbundstinget 2013, lokalisering og generell status
Norwegian Open 2012, oppsummering så langt og status

PI
RGB
PI/GB
PI
PI/EG

Regnskap
Fullstendig regnskap pr september, inkl balanse og noter

TH/PI

59/12

Kontrakt/ansettelse sportssjef

PI

60/12

Sportslig status og planer resten av året

EG

61/12

Grunnlag for Sportsplan 2013-14
Visjon
Målsetninger (inkl. damesatsing og rekruttering)
Virkemidler (tiltaksplaner med kostnadsestimater)

EG/alle
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62/12

Budsjettforutsetninger 2013

Alle

63/12

Veteran VM (50 år +), off. mesterskap, kriterier for sportslig uttak

EG

64/12

Protesten fra Syv Søstre, videre behandling/konsekvenser
Mulig lovendring
Mulig endring av instruks for Seriekomiteen

STI/alle

65/12

Reisefordeling 2012/13, beregningsmåte/ressurser

PI

66/12

Retningslinjer for bruk av sosiale medier under kamp

Alle

67/12

Eventuelt

Alle

55/12 Referatsaker
a) Nye NOK. De distribuerte sakspapirer ble tatt til etterretning. Ingen diskusjon om saken, enighet om at NBF
”kan ligge på været”, intet behov for å gjøre seg opp noen mening om saken på det nåværende tidspunkt.
b) Avtale med bedriftsidrett, salg av NBFs dataløsning. Det ble ikke gjennomført noen realitetsbehandling av
saken. FS ønsker å vente med dette til det foreligger et konkret avtaleutkast. HL er ansvarlig for å få frem et
avtaleutkast, senest til FS-møte nr 6 i desember.

56/12 Protokoller og referater
Referat fra FS-møte nr 4 ble gjennomgått og godkjent.
Vedtak: Protokollen fra FS-møte nr 4 godkjennes, enstemmig.

57/12 Åpne saker
a) Status jubileumsgjennomføring. Det meste er på plass/gjennomført. Kakefest på Idrettens Hus på selve
dagen. Ingen hilsen eller oppmerksomhet fra NIF. Ble diskutert om det skulle skrives brev til NIF i sakens
anledning. GS vil utarbeide et utkast; dog ikke enighet om et slikt brev bør sendes. Jubileumsskjorte
foreligger for salg. Responsen har ikke vært overveldende, det vil åpenbart bli et restlager. Jubileumsfesten i
god gjenge; vil bli en fin markering av NBF 50 år. (Noe festen også viste seg å bli…) Saken lukkes.
b) Metodikk for teknisk godkjenning, status. Etablering av et system med flere kontrollører spredt rundt i landet
bør komme på plass så raskt som mulig. RG og PI er ansvarlig for dette.
c) Halleierforening. STI og PI vil følge opp saken, og første steg er initiering av et møte med halleiere i jan 13.
d) Forbundsting 2013, lokalisering og generell status. Hotell er valgt, Clarion Hotel Oslo Airport. Dirigent er
ikke avklart, PI jobber videre med dette. Det vil påhvile PI som GS diverse oppgaver i forkant av
Forbundstinget 2013, i første omgang tidsfrister forbundet med innsendelse av forslag og koordinering av
disse. Dessuten må lovheftet oppdateres etter forrige Ting. Dette er Lovkomiteens ansvar, og HL vil følge
opp på vegne av FS. Korrekt fremgangsmåte rundt reisefordeling til Forbundstinget må også utredes, ved PI.
Forberedelser til Forbundstinget 2013 vil, ved siden av sak 62 (Budsjett 2013) og sak 61 (Sportsplan) være
hovedsakene på FS-møte nr 6 i desember.
e) Norwegian Open 2012, oppsummering så langt og status. Høy deltagelse, og større sponsorinntekter enn
tidligere gjør at turneringen vil gå med overskudd. Samarbeidet med VBS Bowling/Brunswick har blitt
meget vellykket, og alt tyder på at samarbeidet vil videreføres utover årets Norwegian Open. Dessuten også
et godt samarbeid med hallen, og arrangørklubb Solli BK. Saken lukkes
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58/12 Regnskap
Regnskapet med noter ble gjennomgått. Ingen spesielle kommentarer til tallene. Dog en kommentar at man må se på
muligheten for å få tilgang til flere midler innen talentutvikling, ref hva andre særforbund greier å få til. Dette hører
imidlertid primært hjemme under Budsjett 2013.

59/12 Kontrakt/ansettelse sportssjef
Kontrakt foreligger ikke, PI vil følge opp. Enighet om at nytt 2-årig engasjement skal gjelde fra 01.10.12. Rent
formelt er det PI som GS som ansetter sportssjef, ikke FS. Men tett dialog er selvsagt naturlig.

60/12 Sportslig status og planer resten av året
EG redegjorde for single-VM på Kypros, som det ikke er skrevet rapport fra. Mesterskapet ble noe under pari,
spesielt på damesiden. Tore Torgersen hadde litt marginer mot seg, slik at mesterskapet ble litt ”stang ut”, slik
tilfellet også var for EM herrer i Wien. (August). ECC i Nederland er neste mulighet, og her knytter det seg
forhåpninger til erfarne Mads Sandbækken. Andrea Hansen er ung, men har potensial, blir spennende å følge dem.
Årets siste mesterskap er World Cup i Polen i slutten av november. Norge har selvsagt ambisjoner om gode
plasseringer også der, uten at konkrete målsetninger foreligger. Ellers så er det klart at neste års VM i USA er det
store målet på herresiden. Det mesterskapet kan fort bli slutten på en epoke for flere spillere, og det trigger mange.
De sportslige planene for resten av 2012 innbefatter en juniorsamling. Hvorvidt det også vil bli en samling for senior
herrer/damer er ikke helt avklart. Dette har primært med ledige helger å gjøre, men det er klart at økonomi også vil ha
en viss betydning. EG avklarer så snart som mulig.
De nye landslagsteamene vil offentliggjøres i nær fremtid av EG, trolig rett etter ECC.

61/12 Grunnlag for Sportsplan 2013-14
En lengre diskusjon ble gjennomført, basert på de punktene som fremgikk i forhåndsdistribuerte saksdokumentet. Det
ble besluttet at alle FS-medlemmer skal sende et skriftlig innspill på de punkter den enkelte ønsker prioritert i den
Sportsplan som skal utarbeides av EG og PI innen utgangen 2012. FS-medlemmene bes sende sitt innspill til PI
innen utgangen av oktober. Inntil en side, stikkordspreget, er hva som forventes.
Stikkord fra den øvrige diskusjonen:
-

Rekruttering er helt avgjørende. Må primært gjøres lokalt = klubbene må på banen
Mer fokus på rekrutteringstiltak, mindre fokus på ytterligere trenerutdanning fra NBFs side
Benytte de trenere som er utdannet, inkl legge ut liste på hjemmesidene til NBF
Spørsmålet er om trenerne benyttes nok, og om NBF får nok igjen for midlene som investeres i dette
Skolebowling, burde være flere kretser som tar opp ideen fra Bergen
Etablere et Prosjekt 2017, med 2014 som mellomstasjon?

Utover den generelle diskusjonen ble det fattet et konkret vedtak vedr kvinnesatsingen fremover; i form av at NBF
skal ta ”time-out” på kvinnesiden, senior. Tanken er å bygge opp en ny stamme med spillere, hvor 2014 vil være
første aktuelle mesterskap på kvinnesiden. Dette betyr at NBF ikke vil sende kvinnelag til VM i 2013, selv om man
skulle få formell mulighet til dette fra WTBA.
Vedtak: NBF vil, primært av sportslige grunner, ikke sende et kvinnelag til VM 2013 i USA. Vedtaket er
enstemmig.
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62/12 Budsjettforutsetninger 2013
Diskusjonen ble basert på de punkter som var forhåndsdistribuert i sakspapirene.
-

Budsjettere med et overskudd på minst kr 100.000 i 2013. Ønsker på sikt, i løpet av 5 år, å ha økt EK til cirka
kr 1,5 mill
Budsjettere med samme aktivitetsnivå på alle sportslige områder = ligaspill, turneringer etc, som ”virkelig
2012”, ikke ”budsjett 2012”
Sportslige ambisjoner, og sportslig budsjett 2013, vil gjenspeile hva som fremkommer i Sportsplan, ref ikke
damelag til VM 2013, men mer fokus på junior/unge damer/rekruttering etc.
Fokusere ytterligere på markedsarbeid, bør kunne øke inntektssiden
Vurdere kompetansetilføring i admin, spesielt på prosjektstyring/rekrutteringsutvikling

Til neste FS-møte i desember vil administrasjonen ha fremme et første budsjettforslag for 2013, basert på de føringer
som nå foreligger.

63/12 Veteran VM (50 år +), offisielt mesterskap, kriterier for sportslig uttak
Etter en kort diskusjon ble følgende vedtak fattet:
Vedtak: NBF ved sportslig leder er ansvarlig for uttak og påmelding av alle spillere fra Norge til det første
offisielle VM for Veteraner (+50 år). NBF vil dekke Entry Fee og spilletrøye til de spillere som vil bli tatt ut, og
som vil delta. Den enkelte deltaker må selv dekke alle kostnader forbundet med reise og opphold i forbindelse
med mesterskapet. Vedtaket er enstemmig.

64/12 Protesten fra Syv Søstre, videre behandling/konsekvenser
Enighet om at NBFs lovverk må justeres, og instruks til Seriekomiteen innskjerpes som følge av den
aktuelle saken. En protestmal bør også vurderes innført. Et møte med seriekomiteen skulle avholdes under
finalehelgen av Norwegian Open for å få innspill derfra, både med tanke på saksbehandlingen i denne sak
og i fremtidige saker. Justeringer i lovverk må bli en sak for Forbundstinget 2013. STI og HL er ansvarlig
for oppfølging.

65/12 Reisefordeling 2012/13, beregningsmåte/ressurser
Etter en kort redegjørelse fra PI, med følgende korte diskusjon, ble følgende vedtak fattet:
Vedtak: Administrasjonen ved PI får fullmakt til å få frem en avtale med Per Klausen som medfører
at Per Klausen gjennomfører alle nødvendige beregninger i forbindelse med Reisefordeling for
ligaspill sesongen 2012/13. Vedtaket er enstemmig.

66/12 Retningslinjer for bruk av sosiale medier under kamp
Saken ble avvist. FS anser det som positivt at sosiale medier benyttes under kampavvikling. Dette gjelder
dog så lange at aktiviteten ikke er å anse som forstyrrende for motstander. Det ble anført at det på det
nåværende tidspunkt ikke er nødvendig å utarbeide regler/retningslinjer i sakens anledning.

67/12 Eventuelt
Ingen saker under dette punktet.

