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Vår dato

Vår referanse

2006-01-16
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Referent

Per Klausen
Til (stede)

Jan Edvardsen (JE)
Rolf G. Bøe (RGB)
Georg Gulstad (GG)
Kirsten Oredsen (KO) fra søndag
Terje Halvorsen (TeH)

Distribusjonsliste de som ikke kunne møte, er merket med stjerne (*)

Heidi Thorstensen (HT)*
Kontrollkomiteen

Dessuten møtte:

Fra adm: Generalsekretæren (GS),
EG deltok under sine saker på sakskartet.

Møtested:

Rica Victoria Hotel

Møtedato/-tid:

14.01.2006 1300 -1800 – 15.01.2006 1000-1630

FORBUNDSSTYREMØTE 9/06
Agenda.
001/06
002/06
003/06
004/06
005/06
006/06
007/06
008/06
009/06
010/06

Ref. saker.
Protokoller
a. Protokoll fra FS 09/05
Regnskap og budsjett
Handlingsplanen 2005 - 2009
Sportslig (søndag morgen)
Norwegian Open
NM sgl/dbl
Kretsseminaret
Integreringsarbeidet
Seriespill og turneringsspill

011/06

Eventuelt
a. Søknad om dispensasjon fra
overgangsbestemmelsene
b. Sommerleiren 2006
c. Rekruttering
d. Satser
e. Kontoret
f. Sissel Johansens bortgang

001/06 Referatsaker
1. Referatsaker:
Nr. Dato
Tittel
A
B
C

16.12.05
6.1.06
13.12.05

Spilleinntekter automater høsten 2005
Orientering om TV-sendinger
Trekker seg fra verv i Forbundsstyret – Gunnlaug Fagernes

TT-automater
Flerforbund
GF

2. Invitasjoner:
Nr. Dato

Tittel

A
B

NIF-informasjon om møteinvitasjoner
Innbydelse til kurs i prosjektarbeid (påm. 30.1.06)

13.1.06
15.12.05

NIF/NOK
NIF/NOK

Merknader:
1 B Alle invitasjoner vedrørende avtalen sendes FS.
1 C Vedtak:
Melding av 13. desember 2005, om at Gunnlaug Fagernes trekker seg fra sitt verv i Forbundsstyret
av personlige årsaker, tas til etterretning.
Enst. vedtak
2 A Invitasjoner til møter - NIF
Postadresse
Norges Bowlingforbund
Serviceboks 1 US
0840 OSLO

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

Telefon
21 02 97 32

Telefaks
21 02 97 31

Bankkonto
1602.43.29651
Foretaksregisteret
971483946
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NIF-infomøte 7.2.06 - RGB og GS deltar
Utviklingsforum 24.1.06 – GG og TH bør delta
Bedre helse på 1-2-30 31.1.06 – GG og TH forspørres
Kurs i prosjektarbeid 14.-16.2.06 – Vurderes for ansatte – GG ønsker å delta.
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VEDTAK:
Referatsakene tas til etterretning med ovennevnte merknader.. Enst.
002/06 Protokoller
a. FS 09/05

VEDTAK:
Protokollen godkjennes. Enst. vedtatt
074/06 Regnskap og budsjett
GS orienterte foreløpig regnskap for 2005.
Klubbene er sløve med å innbetale turneringsavgifter. Det er i dag ingen frist for innbetaling angitt i
regelverket, kun for innsending av resultatene, det er da behov for å etablere en slik frist. Saken ble
diskutert og FS gjorde følgende

VEDTAK:
Turneringsavgiften forfaller 7 dager etter avsluttet turnering. Klubbene kan ikke avholde ny
turnering før skyldig turneringsavgift er betalt.
Enstemmig vedtatt.
Administrasjonen la frem forslag til avskrivninger med kr 12.650,-. GS orienterte om grunnlaget,
som bl.a. utgjøres av klubbavgift for klubber som er nedlagt.

VEDTAK:
Forslag til avskrivninger på kr. 12.650,-, godkjennes.
Enstemmig vedtatt.
Nordland Bowlingkrets skylder for avholdt trenerkurs med Ulf Hämnäs.

VEDTAK:
Det inngås avtale om betaling av utestående. Betaling innen 7 dager. Dersom avtalen ikke
overholdes nektes kretsen å arrangere turneringer.
Enstemmig vedtatt.
Generalsekretæren kontakter Stjørdal BK om deres skyldige beløp. Det er tidligere inngått muntlig
avtale som ikke er overholdt.

VEDTAK:
Det inngås skriftlig avtale med Stjørdal BK om nedbetaling, med konsekvenser dersom den ikke
følges.
Enstemmig vedtatt.
Utgiftene til representasjon ble diskutert. Tidligere deltok også styremedlemmer på internasjonale
møter i tillegg til, eller i stedet for president og generalsekretær. Representasjonen vurderes i det
enkelte tilfelle.
Regnskapet generelt:

VEDTAK:
Regnskapet for øvrig tas til etterretning. Reskontroliste følges opp med de merknader som er
angitt.
Enstemmig vedtatt.
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004/06 Handlingsplanen 2005 - 2009
Rapporten sendes ut før kretsseminaret. Presidenten sammenfatter etter gjennomgang av
fagområdene. GS sender notater fra forrige møte til JE.

VEDTAK:
Tas til etterretning med ovenstående merknader. Enst. vedtatt
005/06 Sportslig
EG deltok under denne saken
På tinget ble det bevilget ekstramidler til juniorarbeid. Det framgår ikke av forslaget om det var
midler øremerket for elite eller bredde. Dette må avklares/vedtas.
EG ga en oversikt over samlinger, hvor og når, denne sendes FS på e-mail.
Samling herrer 20.-22.1. og 24.-26.3 muligens med damedeltaking
Samling døve 17.-19.2
Samling junior 24.-26.2 før EM i Danmark, muligens også med damer.
Team og laguttak:
EM junior
Diskusjon om representasjon og om man skal sende fullt jentelag til EM jr
Bruker bil til EM i Danmark 8.-17.4.06. Uttak av spillere innen 1. februar.
VM Damer:
Ble diskutert.
Ungdoms-VM
Ble diskutert.
EM Døve:
Ble diskutert.
OLT
Svar på søknad om døgn på OLT, ga færre døgn enn tidligere (-10) selv om vi nå har overtatt
ansvaret for de døve og at NFI hadde egen kvote tidligere. De store blir tildelt alt og bestiller opp
fordi de er olympiske idretter.
Hvem skal ha kontakten mot OLT? Det bør være kortest mulig vei mot de som har nytte av det.
Sportslig har hele tiden hatt denne kontakten. Spørsmålet er om også GS skal være med på møtene.
Dette vurderes i den enkelte saken. Presidenten ønsker å delta på det neste møte med OLT.
Barter-avtaler
Administrasjonen fremskaffer oversikten over barter fra ScanTrade og Giovani etter
flerforbundsavtalen.
Representasjonsantrekk døveteamet: Det tas ut trøyer fra Umbro, påtrykk: Team Døve Norge.

Sak: HCP i WC-kvalifisering
Det har kommet innspill fra Roy Støylen, Vepsa BK, vedrørende bruk av hcp. i WC-kvalifiseringen.
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VEDTAK:
Invitasjonene til WC-kvalifisering beholdes som utsendt uten hcp. FS ønsker å se an hvordan
interessen er 2006/07. Egen dameturnering vurderes. Enst. Vedtak.

Bruk av utstyr som er innkjøpt. (Laser og utstyr for måling av oljeprofil).
Laser kan brukes av mange, oljeprofil utstyr kan kun brukes av UH og Sverre Lund.
GS og EG ser på et forslag om utleiepriser og opplæring i bruk.

VEDTAK:
For øvrig tas til orienteringen vedrørende sportslig til etterretning. Enst. vedtatt
006/06 Norwegian Open
Avtalen med Veitvet Bowlingsenter AS er i orden.
Presidenten orienterte om møte med Veitvet Bowlingsenter.
Oppgaver under turneringen:
Presidenten NBFs representant og leder av juryen.
RGB er turneringsansvarlig og HL er dataansvarlig.
Påmelding som siste år, via nettet og på telefonen (reisemobilen)
Økonomi ved GS.
Antall løpefolk(assistener må avklares), GG, KO og muligens TeHa kan hjelpe til.
Vurdere å kontakte en klubb.
JE, RGB og EG deltok på et møte i Kungsbacka vedrørende SS. Det skal avholdes et nytt møte i
påsken.

VEDTAK:
Orienteringen og gjennomgangen tas til etterretning.. Enst. vedtatt
007/06 NM sgl/dbl
Avtalen med hallen er klar og kan underskrives. Avtalen med klubben ble gjennomgått og skal
justeres noe av presidenten.

VEDTAK:
Tas til etterretning. Enst. vedtak
008/06 Kretsseminaret
Det er gjort 2 henvendelser til kretsene og bedt om innspill på saker som ønskes tatt opp på
kretsseminaret i mars. Det er kun kommet tilbakemelding fra VTBK v/ Einar Kulseng.
Hans innspill ble tatt med i vurderingen ved forslag til saker på agendaen.
FS foreslo at følgende saker ble tatt opp til behandling/drøfting:






Rikets tilstand – innledning v/Presidenten
Hvilke behov har kretser og klubber for besøk fra NBF (FS eller kontoret)?
Seriespill
NM
Sportslig
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Utdanning, herunder trenerkompetanse i kretsene
Integrering
Antidoping

I tillegg settes av tid til kretslederforum tidlig søndag (2 timer).

VEDTAK:
Utkast til saker på agendaen for kretsseminaret tas til etterretning, og brev med invitasjonen
sendes kretsene.
Enst. vedtak

009/06 Integrering
Utkastet til terminliste for sesongen 2006/2007 ble gjennomgått.
a. Søknad om gavepremie til Døvemesterskapet

VEDTAK:
Det gis gavepremie til døvemesteren i hver lisensklasse damer/herrer.
Referat fra integreringsmøte hvor EG, TeHa og HT deltok ble gjennomgått og diskutert. Et par av
ønskene fra de døve er ikke i tråd med vedtak på tinget, og må også drøftes med NFI. GS tar opp
problemstillingen i møte med NFI.

VEDTAK:
Det foretas ikke egen premiering for de døve i ordinært NM sgl/dbl. Det er i dag ingen egen
premiering for noen klasse i NM sgl/dbl.
Vedtatt mot 1 stemme.
Begrunnelse: Innføring av en slik premiering kan gi presedens for andre klasser av
funksjonshemmede i framtiden.
Ansvarlig for integreringsarbeidet:
TeHa overtar ansvaret for integreringsarbeidet i FS i HTs fravær.
GS overtar normalkontakt med NFI, EG kun sportslig. Avtale møte med AV, eventuelt blir RGB og
TeHa .med i møtet.
Det lages en plan for integreringsstrategien, GS sjekker ut med NFI.
Integreringsarbeidet i kretsene ligger under TeHa.

VEDTAK:
Ansvarsfordeling og arbeidsoppgaver for integreringsarbeidet tas til etterretning.
Enst. Vedtatt.
010/06 Seriespillet
Seriekomiteen har laget et forslag til avvikling av kvalspillet for Umbroligaen damer og herrer.

VEDTAK:
Seriekomiteens forslag til kvalifiseringsspillet for Umbroligaen, godkjennes.
Enst. vedtak.
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Tidspunkter for kvalspill/sluttspill
Kvalifiseringsspillet i divisjonsspillet og sluttspill for veteran og junior er i terminlista satt opp på
samme helgen, 6.-7. mai. Dette ble drøftet da det medfører problemer.

VEDTAK:
Kvalifiseringsspillet og sluttspillene må splittes våren 2006 RGB lager et forslag til nye
spilledatoer. Enst. vedtak.
011/06 Eventuelt
a. Søknad om dispensasjon fra overgangsbestemmelsene – Kenneth Wraalsen
Saken ble lagt fram med følgende innstilling:
Søknaden om dispensasjon fra overgangsbestemmelsene kan ikke imøtekommes. Spilleren
henvises til å søke overgang når det har gått 1 år siden han representerte sin gamle klubb siste
gang.

VEDTAK:
Innstillingen vedtas. Enst. vedtak.
b. Sommerleiren:
Det er innhentet tilbud på 4 alternativer som vurderes. Det må ta en avgjørelse inne denne uken, frist
for tilbakemelding onsdag 25.1 06. dette av hensyn til bestilling og at invitasjonen kan legges ut i
forbindelse med NM junior i Moss.
Forslag til hovedleder er Tommy Bunæs.
Størrelsen på egenandelen ble diskutert i forhold til de aktuelle alternativene.

VEDTAK:
Medlemmene av FS orienteres av GG om de siste avklaringene for 2 av alternativene så snart
disse foreligger, deretter gis tilbakemelding til GG innen onsdag 25.1.
Enst. vedtak.
c Utdanning og rekruttering
GG tar initiativet til etablering av en utdanningskomité blant de navn som ble nevnt under
diskusjonen.
Kompendiet for Trener 1 må ferdigstilles. Det er avtalt møte med UH, TH og GG helgen 21.22.1.06.
Det foreligger forslag fra GG til rekrutteringstiltak som ønskes forsøkt på Romerike/Jessheim.
Skolebowling prosjekt er under planlegging som videreføring av det tidligere prosjektet i Oppegaard.

VEDTAK:
Orienteringen tas til etterretning. Enst. vedtak.
e. Kontoret
Lønnsregulering for ansatte og oppgaver på kontoret, herunder innkjøp av regnskapstjenester(IRK),
ble diskutert.
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VEDTAK:
FS oppnevnte presidenten og visepresidenten som forhandlingsutvalg. Det fremmes et utspill om
forhandlinger overfor de ansatte. Enst. vedtak.
d. Satser
Tillitsvalgt har etter tidligere vedtak av FS fått godtgjort kjøring etter kr. 2,- pr. km. Med bakgrunn i
stigende bensinpris og forskiringer er det aktuelt å vurdere denne satsen.

VEDTAK:
Tillitsvalgt som kjører i oppdrag for NBF godgjøres for kjøringen etter statens satser, med unntak
av tillegg for passasjerer. Ved lengre reiser avtales særskilt godtgjøring med ansvarlig for
aktiviteten.
Enst. vedtak.

f. Sissel Johansens bortgang.
2006 har knapt begynt før vi får den triste melding om at Sissel Johansen har gått bort, bare 53 år
gammel. Sissel som i en periode satt i FS er datter av norsk bowlings store pioner, Øivind Ødegård
som var President i Norges Bowlingforbund i 18 år. Vi lyser fred over hennes minne

VEDTAK:
Det sendes en bukett til båren. Presidenten representerer.
Enst. vedtak.

Avslutning:
KO meldte forfall til FS-møte i mars og kretsseminaret.

Jan Edvardsen
President

Per Klausen
Generalsekretær

