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49/13 Referatsaker
 Nordisk Ungdomsmesterskap, sportslig referat. EG redegjorde muntlig, som supplement til skriftlig rapport.







Norge ble nest beste nasjon, som følge av to meget gledelige gullmedaljer til Andrea H Hansen. Det var tøff
motstand i mesterskapet, til dels fra U23-spillere, mens Norge hovedsakelig benyttet U21-spillere. Like fullt
var resultatene for de øvrige spillerne under forventning - en klar «wake-up call» med tanke på hva som
forlanges for å henge med internasjonalt.
World Cup, sportslig referat. EG redegjorde muntlig, som supplement til skriftlig rapport. Begge norske
spillere spilte brukbart, i et mesterskap hvor resultatene ble meget høye. 10. plass i herreklassen kunne ha
blitt Topp 8, men en dårlig første dag gjorde dette vanskelig for vår deltaker, Tore Torgersen. I kvinneklassen
ble Pat Torgersen nr 12, etter jevnt bra spill - uten de helt høye seriene, noe som var nødvendig for å henge
med i toppen denne gang. Oppsummert et brukbart mesterskap, men heller ikke mer. Mesterskapsåret sett
under ett har ikke vært like bra som tidligere år, spesielt på herresiden. Hvorvidt dette er en trend er selvsagt
for tidlig å si; 2014 vil i så henseende bli et viktig år for norsk toppbowling.
Nordisk møte, referat/erfaringer. PI og HL EG redegjorde muntlig, som supplement til skriftlig rapport.
Møtet ble vurdert som vellykket, mye bedre enn møtet som ble gjennomført i 2012. Gode diskusjoner og
erfaringsutvekslinger med de øvrige nordiske landene, inkl. enighet om felles stemmegivning på den
etterfølgende ETBF-kongressen. Arrangør for neste Nordisk Ungdomsmesterskap, 2015, ble utpekt: Norge.
Hvorvidt det skal bli arrangert et nordisk møte også i 2014, eller om man skal vente til 2015, ble ikke avklart.
Alle land skal gi sin vurdering av dette innen utgangen av 2013, med påfølgende avgjørelse i januar 2014.
ETBF-kongressen, referat. PI og HL EG redegjorde muntlig, som supplement til skriftlig rapport.
Kongressen forløp helt udramatisk, uten de helt store sakene. Utover det faktum at Norden stod alene under
avstemningen vedrørende overgang til kun en oljeprofil under mesterskap arrangert i den europeiske sonen,
var det lite annet å bemerke. Dog med unntak av prosessen rundt innføring av såkalt IT-delegat og valg av
IT-system under mesterskap. Den prosessen fremstår som noe uryddig, og lite demokratisk, men kongressen
aksepterte fremgangsmåten.
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Norwegian Open 2013, evalueringer/erfaringer. PI redegjorde. Det foreligger ingen formell skriftlig
evaluering fra teknisk arrangør, Solli BK. Skriftlig NBF-evaluering var dessuten skjematisk denne gang.
Begge deler skyldes trolig at arrangementet ble gjennomført på en tilfredsstillende og profesjonell måte, med
meget godt samarbeid mellom Solli BK og NBF. Det nye finalespillet, med premier til 60 spillere, ble ansett
som vellykket, og vil gjentas i 2014. NBF har avtale med Veitvet Bowling senter vedr Norwegian også i
2014, siste år av en 3-års avtale. Følgelig liten grunn til å gjøre de store endringer foran 2014-arrangementet.
Det økonomiske resultatet for NBF ble tilfredsstillende, om enn noe lavere enn overskuddet i 2012. Dette
skyldes primært økningen i premieutbetalinger som ikke fullt ut ble kompensert ved en økning i startavgift på
kr 50. Den nye muligheten, via SFF, for produksjon og visning via TV2 sine plattformer, ble ansett som
aktuelt for Norwegian Open 2014. Trolig et tilnærmet nullsumspill rent økonomisk, men det gjenstår å se.
Men rent praktisk, og ikke minst eksponeringsmessig, anses muligheten som interessant. PI følger opp.
NM lag, evalueringer/erfaringer. De fremlagte evalueringer, fra NBF og arrangør, ble tatt til etterretning.
Ingen formell diskusjon rundt erfaringene. Det ble primært henvist til en fremtidig Mesterskapskomite med
tanke på læringspunkter og arrangementsmessig videreutvikling. (Ressursgruppe for mesterskapsavvikling
ble opprettet senere i møte, som en arbeidsgruppe, ikke en komite.) Den støy som oppstod under
mesterskapet med tanke på Munken BKs laguttak ble tatt til etterretning, med utgangspunkt i at saken var lite
heldig og at lignende tilfeller bør unngås i fremtiden. Dette gjøres primært ved å endre NBFs lover. Det
henvises i denne sammenheng til sak 57/13, «Eventuelt» - hvor diverse lovsaker ble behandlet.
NM U23, evalueringer/erfaringer. PI og RD redegjorde muntlig. Mesterskapet ble godt gjennomført, v en
profesjonell og dedikert arrangør, Glåmdal BK. Antall deltakere omtrent som i 2013, cirka 40 spillere, noe
som gjør at dameklassen blir meget tynn, ikke minst i double, kun to lag. Det bør følgelig vurderes om det
kun bør være en double-klasse, for begge kjønn, i NM U23, slik det er i junior-NM. Videre bør det legges
opp til kun en spiller pr bane i PP-finale; løsningen som ble valgt denne gang var ikke heldig.
Arbeidsgruppen som skal bistå rundt avviklingen av fremtidige mesterskap bes se på disse sakene med tanke
på 2014-mesterskapene.
NM Junior 2014, status forberedelser. PI redegjorde, til dels med støtte fra JAJ. Plakat forsinket, men
viktigste informasjon er kommunisert via e-post til alle klubber og melding på NBFs hjemmeside. Manager
til Magnus Carlsen er kontaktet, ref oppslag på Sportsrevyen.., med tanke på om MC kan være prisutdeler.
Det arbeides dessuten med kjendis som speaker foruten diverse andre tiltak underveis - alle med tanke på å
løfte opplevelsen for deltakerne. Tiltakene vil planlegges og iverksettes i samarbeid hall og arrangør, Oslo
Bowlingkrets. Det vil påløpe noen ekstra kostnader, men disse vil NBF dekke som del av sitt utvidede
rekrutteringsarbeid.
Bemanning på Forbundskontoret, status ansettelsesprosess Utdanningskonsulent. PI redegjorde muntlig. Den
utarbeidede annonsetekst har vært distribuert via studentweb på idrettshøgskolen. Kun to søkere. Den ene
søkeren anses som interessant, etter samråd mellom STI og PI. Vedkommende vil innkalles til intervju i uke
50. det er enighet i FS om at Utdanning/Utvikling/Rekrutteringskompetanse er viktigere enn økonomisk/adm
kompetanse og /eller erfaring. Begge deler vil dog selvsagt være å foretrekke. Skulle den utpekte kandidaten
ikke være aktuell etter intervju, vil annonsering via FINN.no iverksettes. TH vil slutte etter uke 8, sluttavtale
signert.
Årsmøte SFF, referat. Det henvises til det offisielle referatet, ingen kommentarer utover dette.
«Glåmdal-saken, avgjørelse fra NIFs Domsutvalg. NBF, ved FS og Seriekomite, er blitt frikjent. Dette tas til
etterretning. Motparten, Glåmdal BK, har ikke anket avgjørelsen innen fristen, slik at saken er avsluttet.

50/13 Protokoller og referater
Referat fra FS-møte nr 6/13 er tidligere distribuert, ref e-post av 18.10.13. Ingen korreksjoner er mottatt, og referatet
er følgelig å anse som godkjent.
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51/13 Regnskapsrapport pr november 2013
Regnskapsrapporten ble tatt til etterretning, ingen kommentarer eller spørsmål. Med kun en måned igjen av
regnskapsåret er det selvsagt årsregnskapet som primært vil være av interesse. Dette også med utgangspunkt i at den
regnskapsmessige rapporteringen gjennom året har vært tilfredsstillende, uten signifikante budsjettavvik.

52/13 Åpne saker
a) Fremtidig metodikk for teknisk godkjennelse, avrapportering vedr fremdrift. RD redegjorde muntlig. Liten
fremdrift siden forrige FS-møte. Det vil avholdes et opplæringsmøte for nye kontrollører i januar. Prosessen
trenger å komme skikkelig i gang, inkl. tidsplan for arbeidet og hvordan back-log skal fjernes,
forhåpentligvis i løpet av 2014. Saken er fortsatt å betrakte som åpen. Ansvar: RD
b) NBFs pensjonsordning, overgang til Innskuddsordning, status og fremdrift. Overgang er gjennomført, med
virkning fra 01.01.14. Ved å bekrefte overgangen til leverandøren, Storebrand innen 01.12.13 sparte NBF
cirka kr 30.000 i engangskostnader. Det vil være ønskelig å kompensere de nåværende ansatte, som blir med
over i ny ordning, for mulig bortfall i nivå på sluttpensjon kontra fortsatt Ytelsesordning. Dette gjelder
primært Erik Garder. Det er ønskelig med fremskaffelse av relevant dokumentasjon rundt den nye ordningen
med detaljert kostnadsbilde, foruten alternativer for slik kompensasjon - i samarbeid med Storebrand til
neste FS-møte. Ansvar: PI
c) Opprettelse av halleierforening, konkret brev stilt i bero inntil videre. Intet nytt, saken er fortsatt å betrakte
som åpen. Ansvar: STI og PI
d) Diverse oppfølgingspunkter etter Forbundstinget, ref sak 28/13. STI redegjorde for status på IT-siden. Noen
mindre oppgaver er ikke løst, inkl. det faktum at spillernavn ikke lenger kommer i rødt på skjermbilde ved
innleggelse av resultater. (I de tilfeller hvor spiller ikke er spilleklar, og skulle stått i rødt.) Utover dette ingen
større ting, denne delen av saken lukkes. De øvrige punktene omhandler valg av medlemmer til
Sanksjonsutvalg og Ankeutvalg, ref Forbundsting 2013, sak 14. FS har av habilitetsgrunner ikke selv ønsket
å utpeke aktuelle kandidater. Valgkomiteen har derfor blitt bedt om å gjøre dette. Nedenstående forslag ble
derfor behandlet, og saken ble deretter lukket:
 Sanksjonsutvalg:
Osmund Birkeland - leder
Richard King - medlem
Janne Monsen - medlem
Terje Vestby Andresen - varamedlem
Grethe Andersen - varamedlem


Ankeutvalg:

Inge Sneberg - leder
(valgt på Forbundsting 2013)
Didrik Vatne - medlem
(valgt på Forbundsting 2013)
Lillian Larsen - medlem
(valgt på Forbundsting 2013)
Tomme Pedersen - medlem
Roshild Jensen - medlem
Jan Erik Finnerud - varamedlem
(valgt på Forbundsting 2013)
Christin Andersen Løfman - varamedlem

Vedtak: Det fremlagte forslag til Sanksjonsutvalg og Ankeutvalg for Forbundstingperioden 2013-14 ble
enstemmig vedtatt.
e) Instruks for alle NBF-org ledd. Det er ønskelig å behandle alle instrukser samlet, og Lovkomiteen bes
følgelig presentere alle aktuelle instrukser i god før neste FS-møte, medio februar 2014, slik at disse kan
behandles samlet på dette møtet, FS-møte nr 1/14. Alle berørte organisasjonsledd skal også ha fått anledning
til å uttale seg om sin instruks i forkant av FS-behandling. Seriekomiteen bes i den forbindelse komme med
konkrete endringsforslag til sin instruks, ikke bare en generell uttalelse. Ansvar for generell oppfølging, både
mot organisasjonsleddene og Lovkomiteen: PI
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f) Konsekvenser/rutiner ved manglende innbetaling til NBF. Det presenterte forslag ble godkjent, med ett
unntak: siste setning under punktet som gjelder Reisefordeling strykes. Forslaget er å betrakte som et internt
arbeidsdokument for Administrasjonen, men innholdet vil kommuniseres i de sammenhenger det synes
naturlig/er påkrevd. Saken lukkes. Konsekvenser rundt manglende betaling av klubbavgift vil nedfelles i
NBFs Lover, nytt underkapittel «Klubb», se spesielt ny § 4.3. (Se også sak 57/13 «Eventuelt».) Revidert Lov
for NBF vil foreligge i løpet av kort tid, muligens pr 31.12.13, men trolig noe senere.
g) Opprettelse av Mesterskapskomite. Det ble besluttet å endre denne funksjonen til en arbeidsgruppe som
rapporterer til FS, og følgelig ingen formell komite. Mandat/arbeidsinstruks vil basere seg på tidligere forslag
til en lignende funksjon - HL vil fremskaffe denne dokumentasjonen. Arbeidsgruppen vil kontakte
fremtidige mesterskapsarrangører, med tanke på å fungere som en ressursgruppe/sparringspartner - med det
formål å bidra til/sikre best mulig fremtidige arrangementer. Arbeidsgruppen vil bestå av:





Generalsekretær Per Iversen - kontaktperson og gruppens leder
Sportssjef Erik Garder
Leder Teknisk komite Rolf Gunnar Bøe
Vara FS-medlem Rune Dybesland

Saken lukkes.
h) Tildeling av mesterskap 2015. Alle mesterskap ble tildelt, med unntak av NM Single/Double. Her ble det
besluttet å etablere en «shortlist», med to søkere: Arctic Strike BK og Brage BK. Disse to klubbene vil bes
om å fremskaffe ytterligere informasjon rundt sine søknader før en avgjørelse vil fattes. Denne siste
tildelingen for 2015 vil gjøres på FS-møte nr 1/14. De øvrige tildelingene er:







NM Lag 2015
NM Junior 2015
NM U23 2015
NM Veteran sgl/doubl 2015
Trios/Mix 2015
Veteran Lag

Munken BK
Solør BK
Munken BK
Solli BK
Gjøvik BK
Glåmdal BK

Vedtak: Alle foreliggende tildelinger av mesterskapsarrangører for 2015 er enstemmige.
i)

Trøyer merket med «trener», prisbilde for mulige modeller. EG vil fremskaffe to ulike modeller, og disse vil
tilbys aktuelle trenere så snart plaggene foreligger. Aktuelle trenere er nåværende aktive trenere, og alle
kandidater som består fremtidige trenerkurs; Trener 1 og Trener 2. Saken lukkes.

j)

Oppfølging av 300-merker. Administrasjonen ved EG anmodes om å fjerne back-log, både vedr fysisk
utsendelse av merker, og oppdatering på NBFs hjemmeside.

k) Feilaktig ordlyd, § 4.24. Lovkomiteen er rådspurt, og saken er inkludert i forslag til ny, revidert lovtekst, se
sak 57/13 «Eventuelt». Saken lukkes.

53/13 Strategiprosessen, oppfølging og fremdrift
Ingen av de etablerte gruppene på de ulike saksområdene kunne fremlegge noe skriftlig materiale. Det ble følgelig en
skjematisk muntlig gjennomgang av status. Det ble konkludert med at alle grupper/saksområder må prioritere dette
arbeidet frem til neste FS-møte, medio februar. Som en del av dette arbeidet vil både gruppe «Rekruttering» og
gruppe «Sportsplan» møtes i Oslo i uke 2, 2014. Gruppe «Marked og Media» vil også møtes, tidspunkt ikke fastsatt.
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54/13 Budsjett 2014
PI gjennomgikk regnskapsestimat 2013, opprinnelig rammebudsjett 2014 (vedtatt på Forbundsting 2013) og et
oppdatert budsjettforslag for 2014. Det oppdaterte budsjettforslaget vil periodiseres og deretter legges inn i
rapporteringsmalen for 2014. Det oppdaterte budsjettforslaget for 2014 ender opp med et underskudd på kr 70.000,
opprinnelig 2014-budsjett ble vedtatt med kr 69.000 i underskudd. FS hadde ingen innvendinger til det oppdaterte
budsjettforslaget fordelt pr konto/kostnadstype. Administrasjonen ble pålagt å benytte dette budsjettet i all økonomisk
rapportering for 2014.

55/13 Sportslig status
EG redegjorde for erfaringer så langt med ny herretrener, og for sportslige planer 2014. Redegjørelsen tok
utgangspunkt i skriftlige sakspapirer utdelt på forhånd, supplert muntlig på møtet. FS tok til etterretning at den nye
herretreneren, Andy Penny, synes å ha kommet godt i gang, og at planene for 2014 ser spennende og konstruktive ut
så langt. Disse planene vil konkretiseres nærmere, ikke minst i forbindelse med utarbeidelse av en overordnet
sportsplan, hvor ulike krav og kriterier for team og uttak til mesterskap vil fastsettes i detalj. EG vil selvsagt være
sentral i dette arbeidet, sammen med resten av det øvrige sportslige apparatet og ressurspersoner internt i FS.

56/13 Kretsseminar 2014
Seminaret vil finne sted på Thon Hotel Linne, lørdag 5. april – søndag 6. april, 2014. Det vil utarbeides en «Rapport
til Handlingsplan» på vanlig måte, STI vil være ansvarlig for denne. Utover dette vil det pågående/avsluttede
strategiarbeidet stå i fokus på seminaret. Det forventes at de gruppene på de utpekte strategiske saksområdene vil
presentere sitt arbeid. Videre vil det legges opp til at alle kretser vil presentere status og planer for aktiviteter i sin
krets. Dette vil denne gangen formaliseres noe mer, inkludert et avrapporteringsskjema som skal fylles ut på forhånd.
Aktuell info: kontaktpersoner, antall klubber, antall juniorer, antall aktive trenere, antall godkjente turneringsledere,
antall haller, økonomi, iverksatte/planlagte tiltak på generell basis, iverksatte/planlagte rekrutteringstiltak etc. Dette
skal så danne grunnlaget for en diskusjon rundt hva kretsene kan, og bør, være i fremtiden - evt om kretsene har
utspilt sin rolle. PI er ansvarlig for å utarbeide et utkast til skjema, som så skal godkjennes av FS. Skjemaet bør
sendes ut på nyåret.

57/13 Eventuelt
a) Fastsette ansvarsfordeling ved oppdatering av hjemmeside, utenfor arbeidstid. Etter innledning av JAJ og PI
er det enighet om at arbeidet med oppdatering av hjemmesiden vil foregå på samme måte som hva tilfelelt
har vært i 2012 og 2013: primært innenfor ordinær arbeidstid, med unntak av de ganger EG er på reise med
spillere/team som lagleder/coach. I disse tilfelle er det naturlig å forvente løpende oppdateringer.
b) Fastsette dato for Forbundsting 2015, i Tromsø. PI har innstilt på både dato og hotell, og FS tok innstillingen
til følge.
Vedtak: Forbundsting 2015 vil finne sted lørdag 25. – søndag 26. april, 2015; på Rica Ishavshotel, Tromsø.
Vedtaket er enstemmig.
c) Vurdering av § 5.20.6, inkl. eventuell endring i ordlyd før neste Forbundsting. FS ønsker å kartlegge
intensjonen bak nåværende ordlyd, inkl å sjekke protokoller fra tidligere Forbundsting som omhandler den
aktuelle lovparagrafen. Deretter kan det bli aktuelt med en høringsrunde hos klubbene, men det vil avgjøres
noe senere i prosessen. FS ønsker ikke i noe tilfelle å endre ordlyden før tidligst sesongen 14/15, evt på neste
Forbundsting.
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d) Utkast, ny versjon NBFs Lover. Lovkomiteen har funnet det hensiktsmessig å komme med et nytt utkast til
NBFs lover, basert på diverse innspill rundt ulike §, foruten et generelt behov for opprydding slik
Lovkomiteen har vurdert det. FS gikk igjennom hele forslaget fra Lovkomiteen, og har godkjent/vedtatt en
rekke endringer. Disse gjengis nedenfor, og er alle vedtatt enstemmig av FS. Det er imidlertid en rekke
forslag som FS ikke fant å kunne godta. Disse forslagene vil sendes tilbake til Lovkomiteen for ytterligere
behandling. Rent konkret betyr dette også at en fullstendig, oppdatert og revidert utgave av NBFs lover ikke
foreligger etter dette FS-møte. Hvorvidt det vil være mulig å få frem en fullstendig revidert lovutgave pr
31.12.13 gjenstår å se, men det er lite trolig. (Se også sak 52/13, punkt f.) Lovtekst som ble vedtatt endret:
§ 2.1.4
Ny § 4.3, inkl. skisse til tillegg i § 5.12.5
§ 4.9.12
§ 4.14.4
§ 4.17.1
§ 4.20.2
§ 4.20.3 e
§ 4.25.9
§ 4.25.12
§ 4.27.10 b
§ 5.12.5
§ 5.15.2
§ 5.20.7
§ 5.21.6
§ 6.2.2
Ny § 6.2.3
Ny § 6.2.4
§ 6.6.5
§ 6.22.2
§ 6.29.4 e
§ 7.5.4
§ 7.15.2 d-e
§ 7.15.4 b-c
§ 7.15.4 c
§ 8.7.1
§ 11.1.1 b
Ingen av de ovenstående lovendringer vil tre i kraft før en oppdatert lovutgave vil foreligge, og klubbene har
fått informasjon om ordlyden i de nye lovreglene.
e) Utpeke «Årets Bowler 2013». EG innstilte på at Mads Sandbækken, Frogner BK som årets bowler, basert på
2. plass i World Games, 3. plass i ECC og 1. plass i NM Single. FS tok innstillingen til følge.
Vedtak: Mads Sandbækken, Frogner BK er kåret til «Årets Bowler 2013». Vedtaket er enstemmig.

