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Agenda
31/14 Referatsaker
Status forberedelser sesongen 14/15
Status, generell info om innføring av Trenerløypa og klubbutvikling
Sommerleir 2014, denne gangen over to uker

PI/EG
PI/(KFV)
PI

32/14 Protokoller og referater
Protokoll FS-møte nr 3-14
33/14 Åpne saker
Fremtidig metodikk for teknisk godkjennelse, avrapportering vedr fremdrift
NBFs pensjonsordning, sluttføring av den nye ordningen
Mulig halleierforening, utarbeidelse/utsendelse av brev i løpet av august
Instruks for alle NBF-org ledd + ny revisjon av Loven
Avklaring rundt regelverk for norske rekorder, se også forrige punkt
Approbering av kvalifiseringsturnering for veteran-VM 2015
Revidert kvalifiseringssystem for WC-kval 2015, status vedr informasjon utad
Mulighet for utfyllende informasjon rundt oljeprofiler ved ligaspill
Mulig søknadsprosess ECC 2018, eventuell fremdrift
«Lobby-brev» med tanke på bedre uttelling via Utstyrsordningen, status
Strategiprosessen, ferdigstillelse (ref sak 28/14, FS-møte nr 3/14)
Behov for å øke antall hedersbevisninger, status

RD
STI/PI
STI/PI
HL/FS
HL/FS
EG
EG/PI
STI/HL
PI
STI/PI
Hele FS
PI

34/14 Veterankomiteen, ansvarsområder og arbeidsoppgaver (tidligere sak 29/14)
Veterankomiteens leder redegjør for komiteens virke, inkl. ESBC-arbeidet

OB

35/14 Regnskap pr juni, og juli, 2014
Gjennomgang av regnskapsrapport for juni, inkl. analyse og noter
Skjematisk gjennomgang av regnskapsrapport for juli

PI
PI

36/14 Sportslig status
Referat fra U21-VM
Innspill vedr eventuell deltagelse VM damer 2015, basert på EM og U21-VM, 2014
Planer/status for resten av 2014, spesielt vedrørende VM for herrer

EG
EG/alle
EG
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37/14 Opprettelse av Ungdomskomite
Utarbeidelse av mandat, og eventuelt valg av mulige komitekandidater

Hele FS

38/14 Eventuelt

Møtet startet med en lukket sesjon, hvor kun FS var til stede, ikke Administrasjonen. Ulike saker ble diskutert, alle fra
møteagendaen, og de ulike beslutningene fremgår av det nedenstående referat under de enkelte agendapunktene.

31/14 Referatsaker
 Status forberedelser sesongen 14/15. PI redegjorde muntlig. Det aller meste synes å være på plass, både med



tanke på registrering av lag, turneringer og ligakamper - foruten betaling fra lag og klubber. Utsendelse av
diverse skjemaer gjenstår, og dette vil gjøres i løpet av august.
Status, generell informasjon om innføring av Trenerløypa og klubbutvikling. Den skriftlige redegjørelsen fra
KFV ble tatt til etterretning. FS er tilfreds med status og fremdrift innen disse områdene, og KFV har full
støtte i sitt videre arbeid med trener- og klubbutvikling.
Sommerleir, denne gangen over to uker. PI og EG redegjorde muntlig, som supplement til det skriftlige
materialet som var utarbeidet. Redegjørelsene viste at uke 1 var vellykket også i år, mens uke 2 har et
forbedringspotensial. Ideen bak uke 2 anses imidlertid fortsatt som god: et sportslig tilbud på sommeren til
unge spillere som langt på vei har vokst fra den opprinnelige sommerleiren. NBF vil derfor søke å
videreutvikle uke 2, og planlegger følgelig for å kunne tilby to uker sommerleir også i 2015.

32/14 Protokoller og referater
Referat fra FS-møte nr 3/14 er tidligere distribuert til FS, ref e-post av 25.06.14. Ingen korreksjoner er mottatt til det
referatutkastet, og referatet er følgelig å anse som godkjent.

33/14 Åpne saker
a) Fremtidig metodikk for teknisk godkjennelse, avrapportering vedr fremdrift. RD redegjorde kort muntlig for
status og fremdrift. Flere haller har blitt kontrollert i sommer, både i Nord-Norge og i Østfold. Formalia er så
langt ikke fullført/på plass; vil skje i nær fremtid. Den videre prosessen med å få fjernet nåværende back-log
vil planlegges/fastsettes på et møte i Teknisk Komite i uke 36 hvor RD, EG og PI også vil delta.
b) NBFs pensjonsordning, sluttføring av den nye ordningen. Det tilbud som de ansatte, EG og PI, hadde mottatt
våren 2014 viste seg å være basert på ufullstendig informasjon. Korrekt informasjon har blitt fremskaffet, via
bistand fra pensjonsleverandøren Storebrand. Nytt, revidert kompensasjonstilbud vil oversendes til EG og PI
fra STI. Saken lukkes.
c) Opprettelse av halleierforening, utarbeidelse av brev i løpet av august. PI vil utarbeide et utkast til brev, som
vil godkjennes av FS, og deretter signeres av STI og PI. Brevet skal være et informasjonsbrev til alle landets
haller hvor det opplyses om vedtaket fra Forbundsting 2013. (Møte- og talerett for en organisasjon som
representerer landets bowlinghaller.) Utsendelse uke 35/36. Ansvarlige: STI og PI. Saken lukkes.
d) Instruks for alle NBF-org ledd + ny revisjon av Loven. HL har oversendt «masterfil» av revidert Lovhefte til
Lovkomiteen, foruten de aktuelle instrukser. FS har intet nytt å tilføye til disse dokumenter. Lovkomiteen
anmodes om formelt å se igjennom dokumentene på nytt, med tanke på omgående offentliggjøring.
Ansvarlig/kontaktperson hos FS: HL. Saken lukkes.
e) Avklaring rundt regelverk for norske rekorder. Lovkomiteen har ikke funnet grunnlag for selv å definere hva
som bør betraktes som «internasjonale mesterskap». FS ber derfor Sportslig, ved EG, om å komme med et
forslag til hva som skal defineres som slike mesterskap, foruten nødvendige endringer av formalia.
(Tidskrav, kulesjekk etc.) Dette bes gjort via e-post innen uke 36, slik at FS deretter kan spille inn til
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Lovkomiteen en konkret ordlyd i det aktuelle regelverket. Dette også med tanke på umiddelbar avklaring av
om de aktuelle rekordene i så fall skal godkjennes. Ansvarlige: STI og HL
f) Approbering av kvalifiseringsturnering for veteran-VM 2015. Nedenstående informasjon, gjengitt fra
Protokoll FS-møte nr 3/14, gjelder primært fortsatt: «Basert på erfaringer fra 2013, både kval-turneringen og
støtte til mesterskapsdeltakerne, vil det gjennomføres diverse endringer for 2015. En åpen kvalifiseringsturnering vil approberes, og arrangeres, senest i mars 2015. Turneringen vil avholdes på Østlandet, og vil
baseres på deltakeravgift, maksimalt kr 700. NBF vil være arrangør. Rent sportslig vil kvalifiseringen bestå
av minimum 18 serier, som spilles over to dager. NBF vil sende de fire beste spillerne av hvert kjønn, som
alle vil motta finansiell støtte på kr 5.000. Deltakerne må selv dekke reise og opphold utover dette beløp.
NBF vil dekke påmeldingsavgift og spilletrøyer. Mer detaljert informasjon om spilledatoer, spillested og
turneringsreglement vil komme noe senere, senest 1. september. Ansvarlig: EG». Veterankomiteen har i
ettertid gitt uttrykk for at man ikke støtter beslutningen om finansiell støtte. FS tar dette til etterretning og ser
at man kunne rådført seg med komiteen før vedtaket ble fattet. Vedtaket blir dog stående for 2015, da
informasjonen allerede ble offentlig i forbindelse med Protokollen fra forrige FS-møte. Saken lukkes.
g) Revidert kvalifiseringssystem for WC-kval 2015, status for informasjon utad. I løpet av august vil PI
kommunisere utad det kvalifiseringssystemet som ble fastsatt på FS-møte nr 3/14. Saken lukkes.
h) Muligheter for utfyllende informasjon rundt oljeprofiler ved ligaspill. De skisserte IT-messige endringene er
gjennomført. Saken lukkes.
i)

Mulig søknadsprosess ECC 2018, eventuell fremdrift. PI redegjorde muntlig rundt dialogen med alle
kontaktede haller. Ingen interesse hos noen av de haller som anses som relevante for et slikt arrangement.
Basert på en diskusjon hvor kost/nytte ble satt opp i mot de andre arbeidsoppgaver og prioriteringer som
NBF står overfor i årene fremover, fant FS det ikke formålstjenlig å forfølge prosjektet videre. Saken lukkes.
Vedtak: NBF vil ikke søke ECC 2018, samtidig som søknad for ECC 2017 allerede har bortfalt.
Vedtaket er enstemmig.

j)

«Lobby-brev» med tanke på bedre uttelling via Utstyrsordningen, status. Arbeidet vil igangsettes i
september. Ansvarlige: PI/STI

k) Strategiprosessen, ferdigstillelse. Sportsplanen ble ferdigstilt på møtet. PI vil legge ut denne på NBFs
hjemmeside i den versjon som nå foreligger innen utgangen av august. Sportsplanen vil revideres allerede i
løpet av høsten 2014, men det forhindrer ikke offentliggjøring av nåværende versjon. Rekrutteringsplanen er
ikke ferdigstilt; her vil KFV involveres i sluttfasen, i samarbeid med RD/KR. De øvrige planene stilles i
bero vedrørende offentliggjøring inntil Rekrutteringsplanen foreligger. Dette med tanke på en samlet
offentliggjøring. Ansvarlig: Hele FS.
l)

Behov for å øke antall hedersbevisninger, status. Saken vil følges opp av administrasjonen frem mot
Forbundsting 2015. Ansvarlig: PI

34/14 Veterankomiteen, ansvarsområder og arbeidsoppgaver
OB orienterte muntlig, med utgangspunkt i de sakspapirer som var utarbeidet på forhånd. FS tok orienteringen til
etterretning, og gav samtidig OB og Veterankomiteen stor honnør for utmerket arbeid og stor innsats gjennom mange
år. Det springende punkt i det videre arbeid rundt Veterankomiteen er ESBC Norge og denne uformelle
organisasjonens rolle kontra NBF. Diskusjonen avdekket at det synes å være tre mulige veivalg:
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ESBC Norge blir en formell del av Veterankomiteen, og dermed underlagt NBF på alle områder
ESBC Norge opprettes som en form for stiftelse, som vil måtte oppfylle kravene til innlemmelse i
Frivillighetsregisteret
ESBC opprettes som en bowlingklubb, tilknyttet NBF på linje med alle andre bowlingklubber

FS er åpen for å evaluere alle tre alternativer, basert på den tilbakemelding og de ønsker OB og ESBC Norge måtte
ha. OB bes komme med en formell skriftlig tilbakemelding til NBF ved PI innen 1. oktober, slik at den videre
saksbehandling kan igangsettes på FS-møte 5/15 - med det siktemål å ha avklart fremtidig organisering av ESBC
Norge innen utgangen av 2014. Ansvarlig: OB og FS

35/14 Regnskap pr juni, og juli, 2014
Regnskapsrapport pr juni, inkl. utarbeidede noter fra PI, ble tatt til etterretning. Regnskapsrapport pr juli ble ikke
presentert, som følge av at den ikke var 100 % ferdigstilt. Juni-rapporten viser et overforbruk på enkelte poster,
spesielt innen administrasjon, mens det er ubenyttede budsjettposter på andre områder. Det vil bli gjort enkelte
regnskapsmessige omposteringer i forbindelse med rekrutteringen av KFV. Totalt sett synes økonomien fortsatt å
være under kontroll. FS påla administrasjonen stor grad av økonomisk nøysomhet resten av 2014, inkl. det krav at
sportslig totalbudsjett ikke skal overskrides.

36/14 Sportslig status






Referat U21-VM. EG redegjorde muntlig, som supplement til de skriftlige rapporter som forelå. Resultatene
var meget skuffende, spesielt med tanke på de omfattende forberedelser som var gjennomført i forkant. Det
har neppe tidligere vært brukt større økonomiske ressurser på noe U21-lag. Den nye treneren Andy Penny
var selvsagt skuffet, uten at verken han eller EG kan forklare miseren. Det kan synes som våre spillere i dette
alderssegmentet har en lang vei å gå. Erfaringene, og resultatene, tilsier at NBF må vurdere sitt fremtidige
sportslige oppsett og systematikk, noe som også vil gjøres.
Innspill vedrørende eventuell deltagelse i VM damer 2015, basert på resultater/erfaringer fra EM damer 14
og U21-VM 14. EG redegjorde/innledet også på dette punktet, inkl. en kort gjennomgang av resultatene fra
EM for damer som også var meget skuffende. Den påfølgende diskusjonen viste en stor grad av enighet om
at det trolig er lite hensiktsmessig å sende lag til VM for damer 2015, uten at det ble tatt noen endelig
avgjørelse på møtet. En første versjon av NBFs Sportsplan er akkurat ferdigstilt, se sak 33 k. Den
systematikk og de krav som der skisseres, vil legges til grunn for en grundig evaluering av nåværende
sportslig organisering og hvordan denne bør endres, inkludert fremtidige krav for deltagelse i internasjonale
mesterskap. En arbeidsgruppe bestående av PI (leder), STI, JAJ, EG og Andy Penny vil innen utgangen av
2014 komme med forslag til fremtidig organisering av NBFs toppidrettssatsing, med utgangspunkt i den
foreliggende Sportsplanen. Dette arbeidet vil åpenbart medføre justeringer i Sportsplanen, noe som er høyst
naturlig som følge av denne planen skal være et dynamisk dokument.
Planer/status for resten av 2014, spesielt vedrørende VM for herrer. EG redegjorde muntlig. Den oppsatte
planen frem mot VM herrer 2014 vil følges som planlagt: samling i Sverige i begynnelsen av september,
etterfulgt av deltagelse i Vienna Open + Norwegian Open for hele VM-laget i oktober.

37/14 Opprettelse av Ungdomskomite
Enighet innen FS at det synes naturlig å etablere en Ungdomskomite som skal komme med innspill og synspunkter til
den øvrige organisasjonen, basert på saker og områder som opptar yngre mennesker - spesielt med tanke på økt
rekruttering. Det ble antydet at komiteen bør bestå av medlemmer i alderen 13 – 25 år, og at 5 medlemmer synes å
være en naturlig størrelse på en slik komite. Det ble ikke fastsatt noe mandat for komiteen, da man først ønsket å
innhente innspill fra andre særforbund som har opprettet lignende komiteer. PI vil sjekke med ulike særforbund, og
rapportere sine funn på FS-møte 5/15. Ansvarlig: PI
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38/14 Eventuelt


Valgkomiteens arbeid frem mot Forbundsting 2014. Det forutsettes at valgkomiteen er i ferd med å
igangsette sitt arbeid frem mot neste Forbundsting. Dette faktum skal for ordens skyld kvalitetssikres ved å
kontakte komiteen. Ansvarlig: PI



Disponering av gavestipend, gitt av Rolf Gunnar Bøe til NBFs 50-års jubileum. Dette stipendet, øremerket
aktiviteter for lovende juniorspillere som ikke blir tatt ut på Team Junior, er så langt ikke benyttet.
Administrasjonen vil følge opp dette, og bli enige med giveren om hvordan beløpet, kr 15.000 skal
disponeres. Ansvarlig: EG/PI

