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Vår dato

Vår referanse

2006-02-28

FS 2/06

Referent

Per Klausen
Til (stede)

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

Jan Edvardsen (JE)
Rolf G. Bøe (RGB)
Georg Gulstad (GG)
Terje Halvorsen (TeH)

Heidi Thorstensen (HT)*
Kirsten Oredsen (KO)*
Kontrollkomiteen

Dessuten møtte:

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

Møtested:

Ullevål Stadion

Møtedato/-tid:

25.02.2006 1300 -1800 – 26.02.2006 0900-1300

FORBUNDSSTYREMØTE 2/06
Agenda.
012/06
013/06
014/06
015/06
016/06
017/06
018/06

Ref. saker.
Protokoller
a. Protokoll fra FS 01/06
Regnskap og budsjett
Handlingsplanen 2005 - 2009
Sportslig
Norwegian Open
NM sgl/dbl

019/06
020/06
021/06
022/06
023/06
024/06
025/06
026/06

Kretsseminaret
Sak TBK-Munken BK
Seriespill og turneringsspill
Sommerleiren
Rekruttering
NIF-saker
Representasjonsutstyr – sponsormidler
Eventuelt

012/06 Referatsaker
1. Referatsaker:
Nr. Dato
Tittel
A
B
C
D
E
F

Febr.06
01.02.06
06.02.06
16.01.06
08.02.06
08.02.06

Oversikt over rombruk Rica Hotels
Lov om offentlige anskaffelser
Opptak av nye grupper i idrettslag
Oppgjør automater desember 2005
Nedlegging av Namsos Bowlingklubb
Aktivitetsmidler barn- og ungdom 2006 – tildelingsbrev

Rica Hotels
FAD
NIF/NOK
TT-automater
NTIK
NIF/NOK

2. Invitasjoner:
Nr. Dato

Tittel

A
B
C
D
E

Idrett og ledelse 1-4, møtereferat og innkalling
NIFs fremtidige involvering i Special Olympics – møteinvitasjon
Innkalling til ledermøte i NIF 12.-13. mai
Innkalling til kretsting Bergen Bowlingkrets
Invitasjon til seminar for døveidrettslagene i Norge

23.2.06
24.02.06
11.02.06
08.02.06
Febr.

Styringsgruppa
NIF/NFI
NIF/NOK
BBK
NFI

Merknader:
1F Infomøte med NIF 7. februar, Tas opp under sak 24/06 – NIF saker.
2A JE går gjennom kursopplegget.
2C Presidenten møter på ledermøtet.
2D Skal alle kretstingene besøkes, er det nok med hilsning fra presidenten. NBF bør besøke kretsene,
men ikke nødvendigvis på kretstinget. NBF ønsker allikevel å delta på kretstingene dersom det er
praktisk mulig.
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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2E JE deltar og foretar presentasjonen og TeHA deltar som representant. (Påmelding foretatt)

VEDTAK:
Referatsakene tas til etterretning med ovennevnte merknader.. Enst.
013/06 Protokoller
a. FS 01/06

VEDTAK:
Protokollen godkjennes. Enst. vedtatt
014/06 Regnskap og budsjett
GS orienterte foreløpig regnskap for 2005.
Regnskapet ble drøftet. GS lager noter til regnskapet.

VEDTAK:
Regnskapet tas til etterretning
Enstemmig vedtatt.
015/06 Handlingsplanen 2005 - 2009
JE tar opp halvårsrapporten under kretsseminaret.

VEDTAK:
Tas til etterretning med ovenstående merknader. Enst. vedtatt
016/06 Sportslig
Det er tatt ut 3 nye til juniorteamet, 2 jenter og en gutt. Teamoversikten på hjemmesidene oppdateres
med navnene på disse.
RGB orienterte om andre saker vedrørende sportslig.

VEDTAK:
For øvrig tas til orienteringen vedrørende sportslig til etterretning. Enst. vedtatt
017/06 Norwegian Open
Fremdriften for arrangementet er i rute og under kontroll så langt. Avtale med hallen er i orden. På
nåværende tidspunkt er en TV-sending gjennom flerforbundsavtalen ikke avklart, vi forventer en
avklaring innen kort tid. Det er viktig at vi får en snarlig avklaring i forhold til salg av TV-plakater.

VEDTAK:
Orienteringen tas til etterretning. Enst. vedtatt
018/06 NM sgl/dbl
Avtalene med hall og klubb er klare og underskrevet.

VEDTAK:
Tas til etterretning. Enst. vedtak
019/06 Kretsseminaret
Saker som skal drøftes på kretsseminaret ble gjennomgått og det ble satt opp agenda for
seminaret. Hotell og flybilletter til de som trenger dette er i orden.
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Antidoping deltar på søndag morgen og NFI v/Gøril Hansen orienterer litt om
forventninger og krav til NBF under lørdagens møte.

VEDTAK:
Agendaen vedtas for øvrig tas saken til etterretning.
Enst. vedtak
020/06 Sak TBK – Munken BK
Presidenten orienterte om de aktuelle forholdene og hvilke krav og handlinger som gjelder for
behandling av en slik sak, bl.a. med hensyn til anmelding.
TBK gis svar på de spørsmål som er stillet i brev av 25.1.06. Presidenten og GS utformer svaret.

Vedtak:
Med bakgrunn i at det ikke foreligger noen anmeldelse i saken, opprettholder
Forbundsstyret sitt tidligere flertallsvedtak.
Dersom TBK ønsker å forfølge hendelsen, må de selv anmelde saken til Domsutvalget.
Enst. Vedtatt.
(NB! FS vedtok enstemmig å opprettholde sitt tidligere vedtak, som var et flertallsvedtak)
021/06 Serie- og turneringspill
Bot for uteblivelse fra seriekamp
Jarlsberg BK 2 uteble fra seriekamper mot Arendal. Saken er oversendt seriekomiteen som har
fremmet innstilling.

VEDTAK:
Jarlsberg BK 3 gis en bot på kr. 3.000,- for uteblivelse fra seriekamper mot Arendal i runde , i
samsvar med innstilling fra seriekomiteen.
Enst. vedtak.
Nedrykk fra 2. divisjon.
I samsvar med lovkomiteen tolkning gjorde Forbundsstyret følgende vedtak:

VEDTAK:
Laget med høyeste poengkoeffisient blant de nest dårligste lagene i avdelingene, beholder plassen
i 2. divisjon. Enst. vedtak.
WC-kvalifiseringen
Hva gjør vi med WC-kvalifiseringen? Det er kommet inn 6 søknader for neste sesong.

VEDTAK:
WC-kvalifiseringen drøftes på kretsseminaret. Enst. vedtak.

022/06 Sommerleiren
GG orienterte om planleggingen og framdriften så langt. Påmeldingene har begynt å komme inn.
8 trenere av 14 som er forespurt har akseptert i tillegg til hovedtrener. Det er tatt høyde for 96
deltakere. Budsjettet er økt med 7.000.
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(Notat
Resultat 96 delt budsj -10.240. Med 80 underskudd 22.500.)

VEDTAK:
Det opprettes kontrakter med hallen og klubben, som forelegges presidenten til godkjenning og
underskrift. FS aksepterer et underskudd på inntil 25.000, som belastes breddemidler.
Enst. vedtak.
023/06 Rekruttering

GG orienterte om et iverksatt tiltak med Bowlingens dag på Jessheim. Det orienteres om
dette tiltaket på kretsseminaret.
VEDTAK:
Orienteringen tas til etterretning. Enst. vedtak.
024/06 NIF-saker
a. Informasjonsmøte mellom særforbundene og NIF.
RGB orienterte muntlig fra møtet hvor visepresidenten og GS deltok.

VEDTAK:
Tas til etterretning. Enst. vedtak.
025/06 Representasjonsutstyr og sponsormidler
Konferere med sportslig hva det er behov for til representasjons- og mesterskap, og dessuten avvente
innspill fra FS på fordelingen av barter.
På siste møte ble det vedtatt å utarbeide en fordelingsliste basert på de behov sportslig og
administrasjonen har for representasjonsutstyr i 2006.

VEDTAK:
Tas til etterretning. Enst. vedtak.

026/06 Eventuelt
a. Brev fra Bowling 1 ved Werner A. Hansen vedrørende gjennomføringer av turneringer.
FS vil se nærmere på innspillet.

VEDTAK:
Tas til etterretning. Enst. vedtak.

Jan Edvardsen
President

Per Klausen
Generalsekretær

