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Vår dato

Vår dato:

Vår referanse

2008-12-09

FS 9/08

FS 4/08
Referent

Ingrid S Hansen
Til (stede)

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

Ingrid S. Hansen (ISH)
Sven Tore Iversen (STI)
John–Arne Jakobsen (JAJ)
Margunn Bogen (MB)
Janne Monsen (JM)

Forfall:
Wenche A. Oppegaard (WAO)
Kjetil Johansen (trukket seg fra FS)

Dessuten møtte:
Kontrollkomiteen

Fra adm:
Per Klausen – GS
Erik Garder – EG
Trygve Halvorsen – TH

Møtested:

Ullevål Stadion/Rica Victoria Hotel

Møtedato/-tid:

05.12.08 kl. 0930 – 1800 – 06.12.08 0900 - 1600

FORBUNDSSTYREMØTE 9/08
Agenda:
087/08
088/08

089/08
090/08
091/08
092/08
093/08

Ref.saker.
Protokoller
a. Protokoll FS 08/08
b. Rapporter fra Kretsmøter 2008
c. Referat fra Kvinneseminaret
Regnskap 2008 pr. 31.10.08
Handlingsplan 09 - 13 og Budsjett 2009
Sportslig
Seriespill og turneringsspill
NM/NO
a. ÅN 2008 – evaluering

094/08
095/08
096/08

b. Prøve NM – 23
c. Prøve NM veteran lag
Tingsaker
Sak fra domsutvalget
Eventuelt
a. Trener 1
b. Søknad om støtte til kvinnesatsing
c. Hjemmesiden

Generelt:
Spørsmålet om samarbeid mellom styret og administrasjonen ble diskutert, og hvem som skulle drive
organisasjonen fremover. FS ønsket at admin. setter av tid et par timer en gang i uka til diskusjon om
strategi. Admin legger fram saker som FS skal ta tak i. Vi bruker mail i kommunikasjonen.
NBF bør bli mer synlig i media og denne problemstillingen ble diskutert.
Rutiner
Rutinebeskrivelser på de forskjellige oppgavene i administrasjonen lages og legges fram for FS etter
hvert som de blir klare.
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087/08 Referatsaker
a. Rapporter fra møte Sunn Jenteidrett fra EG
b. Rapport fra møte med Linne Hotel fra EG
c. GS orienterte om Søknad om spillemidler for 2009 fra NIF
VEDTAK:

Referatsakene tas til etterretning. Enst. vedtatt.
088/08 Protokoller
a. Protokoller FS 8/08
Kommentarer fra administrasjonen til meldingen om trekking av visepresidenten og hvordan
dette ble presentert.
Mottakelsen ved hjemkomst etter int.mesterskap – Møte med blomster til alle medaljører +
coach og reiseleder.
NB.Overrekkes til Svein Roger ved Xmas i Drammen
Innkalle lovkomiteen til FS-møtet i januar.
Be om tilbud fra Akilles på å lage informasjonsbrosjyre – design og trykking dobbel A4 i 4
farger. Ønskes redigeret 2 ganger pr år. Skal være ferdig til trykking før jul og skal sendes til
hallene for utdeling.
Lage egen rekrutteringsbrosjyre som klubbene skal benytte se egen tekst. Denne er oversendt
til Akilles for design.
Det framkom kommentarer til sak 86/08 lønnsforhandlingene i 2008.
VEDTAK:
Tas til etterretning med ovennevnte merknader. Enst. vedtatt.

b. Rapporter fra kretsmøter
Rapport fra kretsmøtet i Trøndelag forelå, bra frammøte og den tas til etterretning. Det jobbes nå med
et rankingsystem for alt spill av HL. Dette vil bli presentert så snart det foreligger.
Det mangler fremdeles rapport fra kretsmøtet i Troms. Rapporten fra Troms etterlyses.

VEDTAK:
Tas til etterretning. Enst. vedtatt

c. Referat fra kvinneseminaret
Det mangler ennå skriftlig referat fra kvinneseminaret. Den må foreligge til neste FS.
VEDTAK:
Tas til etterretning. Enst. vedtatt

089/08 Regnskap 2008 pr. 31.10.08 og budsjett for 2009
Regnskap 2008.
Oppdatert regnskap pr. 31.10.08 ble gjennomgått. Administrasjonen legger fra så oppdatert regnskap
som mulig til første FS i 2009. Noen føringer på feil prosjekt korrigeres.
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Budsjett 2009
GS la fram et utkast som ble gjennomgått og oppdatert/justert.

VEDTAK:
Regnskapet 2008 og utkast budsjett 2009 tas foreløpig til etterretning. Enst. vedtatt.

090/08 Handlingsplan 09 - 13
VEDTAK
Alle i FS må se igjennom sine områder, legge inn merknader og sende til de øvrige. GS tar opp med
EG målsetninger for det sportslige arbeidet. Enst. vedtatt.

091/08 Sportslig
Ansv. Sportsjef
Siste mesterskap var World Cup. Vi hadde store forventninger, men resultatene ble skuffende.
EG skal ha møte med coacher i Gøteborg neste helg med planlegging av neste sesong(utsatt til
17.12.08). EG legge inn samlinger i utkast til terminliste i samarbeid med GS.
Forberedelsene til EM herrer går sin gang. Her har vi mange kandidater som kan være
aktuelle.
Neste store mesterskap for damene i 2009 er VM i Las Vegas. Antall norske deltakere i dette
mesterskapet må vurderes nærmere.
EG og Jaja kontakter journalister som kan skrive fra mesterskap vi deltar i. Det er aktuelt at
en journalist blir med på det første mesterskapet i 2009 (EMjr).
VEDTAK:
Tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt

a) Deltakelse i World Games
Norge er kvalifisert til å delta i WG og vi har mottatt forespørsel fra WTBA. Det er stemning for at vi
deltar og da må det settes av penger i budsjettet. WG arrangeres rett før WCW i juli/august 2009.
VEDTAK:
Norge deltar i World Games i Taipei. Uttak av spillere (en av hvert kjønn) vurderes etter NM sgl og
World Cup. Uttaket foretas av sportslig. Enst. vedtatt

b) Team
Krav til teamspillere og markedsavtaler med teamspillere må bringes i orden
VEDTAK:
Tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt

092/08 Serie- og turneringsspill
Innskjerping av rutiner
Administrasjonen må ha en tettere oppfølging av innsending av resultater og oppfølging av
betaling av lisenser.
Sende ut de nye reglene til WC-arrangører.
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VEDTAK:
Tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt

a) Turneringsspill
Ingen særskilte saker.
b) Seriespill
Notodden BK har trukket sitt lag i 3. divisjon.
VEDTAK
Trekkingen av laget tas til etterretning og tabellen justeres og resterende kamper blir WO. Klubben
i legges bot i henhold til regelverket kr. 5.000,- for trekking av laget etter seriestart.
Enst. vedtatt.

093/08 NM/NO
a) Åpent norsk 2008 - evaluering
Det foreligger rapport fra turneringsleder fra forrige FS-møte.
Det ble færre deltakere enn forventet og eventuell omlegging av formatet bør vurderes,
herunder om det skal spilles 8 eller 6 serier. Seeding av de beste på innledende for videre spill
bør også vurderes slik at flere tar reentry. Alternativer må vurderes.
VEDTAK:

Turneringen og formatet tas opp senere sammen med utlysing av turneringen for 2009.
Enst. vedtatt
b) Prøve NM U-23
Vellykket prøvemesterskap med mange positive tilbakemeldinger. 56 deltakere av totalt 160 i
denne aldersgruppen, dette må ansees godkjent.
Anbefales overfor tinget.
VEDTAK
Anbefales å innføre dette mesterskapet overfor Tinget Enst. vedtatt
c) Prøve NM Veteran lag
Det ble delt ut spørreskjemaer til deltagende lag. I følge responsen og konklusjonen på
spørreskjemaer var prøvemesterskapet vellykket.
Anbefales overfor tinget.
VEDTAK
Anbefales å innføre dette mesterskapet overfor Tinget. Enst. vedtatt
094/08 Tingsaker
Gjennomgikk og diskuterte saker som var registrert i rt-sak.
Utsendelser til klubber sendes på mail og legges ut under klubbinfo, ev. også som nyhet.
Saker fra lovkomiteen
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Utsendt saksoversikt som skal behandles i samarbeid med lovkomiteen og tidligere tilsendte
saker(kuler, antrekk og avbrutt spill) tas opp i felles møte med lovkomiteen.
VEDTAK:
Tas foreløpig til etterretning. Enst. vedtatt.

095/08 Sak fra domsutvalget
Forbundsstyret har mottatt korreks fra Domsutvalget i forbindelse med behandlingen av
appell i sak mot GSK.
VEDTAK:
Forbundsstyret tar henvendelsen fra domsutvalget til etterretning. På grunn av feil i
saksgangen i sak mot GSK er appellen fra Forbundsstyret ikke gyldig og dommen fra
domsutvalget blir stående.
Enst. vedtatt
096/08 Eventuelt
a) Trener 1 kurs
JM etterlyste arrangering av Trener 1 kurs da det nå er etterspørsel etter slike. Det er
gjennomført aktivitetslederkurs i flere kretser og det er ønske om videre kursing.
VEDTAK:
Det bør avholdes Trener 1 kurs snarest. Bergen og Trondheim er aktuelle steder for
kommende kurs. Enst. vedtatt
b) Søknad om støtte til kvinnesatsing
I Troms krets har man satt i gang et prosjekt etter Kvinneseminaret om å få med flere kvinner
i bowlingfamilien. Det søkes om støtte til prosjektet.
VEDTAK
Det gis et tilskudd til kvinnesatsingen i Tromsø med kr. 3.000,-. Enst. vedtatt.
c) Hjemmesiden
STI fratrådte under behandlingen av saken som inhabil.
Det er mottatt et tilbud fra Iversen data om bruk av programvare og tilbud til kretser og
klubber om bruk av bowlingres og egne hjemmesider.
Tilbudet består i at alle arrangører gis tilgang til å benytte bowlingres til føring av resultater
som kan sendes direkte til NBF. Det er kalkulert med 300 turneringer i året, pris kr. 200,- pr.
turnering inkl. mva.
Alle klubber (110) gis tilbud om egne hjemmesider lagt inn under bowling.no slik at nyheter
og informasjon kan flyte mellom disse i likhet med tilbudet til kretsene, kr. 500,- pr klubb.
Klubbene kan også få egne domener(kr. 250,-) og direkte resultater igjennom bowlingres(kr.
250,-) som tilleggsopsjon dersom de ønsker. NBF dekker basis hjemmesider for alle
klubbene.
Kretsene har allerede fått et tilbud som NBF dekker i første omgang.
NBFs hjemmesider er gratis i tilbudet, inkl. oppdatering av vedlikehold.
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NBF betaler selvkost for utsendelse av SMS i forbindelse med betaling av lisenser,
overganger, turneringsavgift og annet.
Det inngås skriftlig avtale med Iversen Data med klausul for oppsigelse og angivelse av
rettigheter og forpliktelser.
VEDTAK
Tilbudet fra Iversen Data aksepteres når det gjelder bruk av bowlingres for resultatservice.
Tilbudet til alle klubber om hjemmesider under bowling.no aksepteres også, men dersom
klubber etter en prøveperiode etter lansering, 1,5 mnd. ikke ønsker å benytte tilbudet
fratrekkes disse. NBF innhenter opplysninger om de klubber som ikke ønsker å benytte seg
av tilbudet.
De øvrige punktene i tilbudet aksepteres og det inngås skriftlig avtale hvor også tilganger
og support er spesifisert.
Enst. vedtatt.
Per Klausen
referent
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