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Per Iversen (PI)

FS-møte nr 5/14

Til (stede)

Kopi til - de som ikke kunne møte, er merket med stjerne (*)

Sven Tore Iversen (STI)
Halgeir Ludvigsen (HL)
Kirsti Rørvik (KR)
John Arne Jakobsen (JAJ)
Irene Kragh Eckell (IKE)
Veronika Steiner (VS)
Rune Dybesland (RD)
Erik Garder (EG)
Karl-Fredrik Velle (KFV) - kun delvis tilstede
Per Iversen (PI)
Møtested:

Thon Hotel Linne

Møtedato/-tid:

Lørdag 11.10, kl 09.30 – 18.00

Agenda
39/14 Referatsaker
Status igangsettelse sesongen 14/15
Status og fremdrift, innføring av Trenerløypa, klubbutvikling og ungdomsarbeid
Referat fra medlemsmøte SFF, 16. september

PI/EG
KFV
STI/PI

40/14 Protokoller og referater
Protokoll FS-møte nr 4-14
41/14 Åpne saker
Teknisk godkjennelse, avrapportering vedr fremdrift etter møte 4. sept
Avklaring rundt regelverk for norske rekorder
«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
Veterankomiteen og ESBC Norge, avklaring vedr fremtidig organisering
Opprettelse av Ungdomskomite, mandat og fremgangsmåte
Disponering av gavestipend, gitt av Rolf Gunnar Bøe

RD/EG
EG/hele FS
STI/PI
Hele FS
PI
PI/hele FS
PI/KFV
EG

42/14 Regnskap pr september
Gjennomgang av regnskapsrapport for september, inkl. analyse og noter

PI

43/14 Sportslig status
Planer/status for resten av 2014, spesielt vedrørende VM for herrer
Muntlig redegjørelse fra «sportslig møte» den 10. okt

EG
STI/JAJ/EG

44/14 Innspill/føringer i forkant av budsjettarbeid 2015
Rammebetingelser og prioriteringer som bør gjenspeiles i 2015-budsjettet

Hele FS

45/14 NBF-delegater og jurymedlemmer, resterende NM i 2014
Utvelgelse av NBF-representanter, U23-NM og NM for lag

Hele FS

46/14 Mesterskap 2016, status for søknader ved fristens utløp
Redegjørelse rundt hvilke søknader som foreligger for de ulike 2016-mesterskap

PI
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47/14 Mulig evaluering av kompetanseområder og arbeidsmetodikk innen FS
Kan baseres på en prosess som er gjennomført hos ishockey, redegjørelse vil gis

PI

48/14 Eventuelt

39/14 Referatsaker
 Status igangsettelse sesongen 14/15. STI og EG redegjorde muntlig. Det aller meste synes å ha fungert bra,




lite «støy» i forbindelse med sesongstart.
Status og fremdrift, innføring av Trenerløypa, klubbutvikling og ungdomsarbeid . KFV redegjorde muntlig,
som supplement til de sakspapirer som var utarbeidet på forhånd. Prosessen rundt innføring av Trenerløypa
har etter hvert kommet i godt gjenge, og FS uttrykte støtte til det arbeid som KFV utfører på dette området.
Klubbutvikling vil også prioriteres av KFV fremover, her vil man også nyte godt av fellesprosjekter i regi av
SFA rundt prosjekt «kvalitetsklubb». Ungdomsarbeid vil også ha fokus fremover, inkludert arbeid med å
etablere et Ungdomsutvalg - ref sak 41/14 «Åpne saker», nest siste punkt.
Referat fra medlemsmøte SFF, 16. september. Ingen representant fra NBF var til stede på møtet. Det
skriftlige referatet fra SFF ble tatt til etterretning.

40/14 Protokoller og referater
Referat fra FS-møte nr 4/14 er tidligere distribuert til FS, ref e-post av 29.08.14. Ingen korreksjoner er mottatt til det
referatutkastet, og referatet er følgelig å anse som godkjent.

41/14 Åpne saker
a) Fremtidig metodikk for teknisk godkjennelse, avrapportering vedr fremdrift. RD redegjorde muntlig, supplert
av EG. Fremdriften er blitt bra etter gjennomført «teknisk møte» i begynnelsen av september.
Kontrollarbeidet er godt i gang, og de aller fleste haller fra Trøndelag og sydover vil være kontrollert i løpet
av november. I Nord-Norge er prosessen også i gang, om enn med noen flere praktiske utfordringer enn hva
tilfellet har vært i Sør-Norge. Back-log i nord bør kunne være fjernet innen årets utgang. I tiden fremover vil
FS sin kontakt mot Teknisk Komite, RD, kun informere FS ved behov/spesielle hendelser rundt NBFs system
for teknisk godkjennelse av haller. Saken lukkes.
b) Avklaring rundt regelverk for norske rekorder. Innstillingen fra EG med tanke på hvilke mesterskap som
skulle defineres som «internasjonale» og dermed som mesterskap hvor norske rekorder kan oppnås, ble
godkjent. I tillegg kan norske rekorder settes i norske mesterskap. Lovmessig ønskes det at regelverket skal
skille mellom rekorder satt i utlandet og i Norge. I Norge skal nåværende regler til dokumentasjon forenkles,
inkludert automatisk godkjennelse forutsatt at rekordskjema er utfylt/arrangør kan bekrefte resultat.
Kulekontroll vil ikke lenger være påkrevet. For rekorder satt i utlandet er tilstrekkelig med offisiell
resultatliste, etterfulgt av rekordskjema utfylt i ettertid; av NBFs sportslige ansvarlige. For alle norske
rekorder vil det innføres 12 mnd foreldelsesfrist, med virkning fra dette FS-møte, 11. oktober 2014.
Lovkomiteen blir pålagt å utarbeide det nødvendige lovverk, om nødvendig i samarbeid med ansvarlig person
i FS: HL. Arbeidet bes sluttført innen utgangen av uke 45, med påfølgende umiddelbar offentliggjøring.
Ansvarlig: HL
c) «Lobby-brev» med tanke på bedre uttelling via Utstyrsordningen, status. Ingen progresjon siden forrige møte.
Det vil søkes å ha utformet de nødvendige brev til neste FS-møte i slutten av november. Ansvarlig: PI og STI
d) Strategiprosessen, ferdigstillelse. Ingen progresjon siden forrige møte vedrørende ferdigstillelse av
Rekrutteringsplan. Denne planen anses som helt avgjørende, også med tanke på Budsjett 2015, og
ferdigstillelse må prioriteres - deretter vil alle gjenstående planer offentliggjøres samlet. Det ble besluttet å
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gjennomføre en work-shop senest uke 46, med tanke på sluttføring av Rekrutteringsplanen i begynnelsen av
desember. Deltagere vil være RD, KR, KFV og PI. Ansvarlig: RD/KR
e) Behov for å øke antall hedersbevisninger, status. Intet nytt. Saken vil følges opp av administrasjonen frem
mot Forbundsting 2015. Ansvarlig: PI
f) Veterankomiteen og ESBC Norge, avklaring vedr fremtidig organisering. FS tar til etterretning at
Veterankomiteen/ESBC Norge har besluttet å etablere en egen bowlingklubb, i henhold til de regler som
gjelder for NIF og NBF. Søknad er innsendt til aktuell idrettskrets. Søknaden er så langt ikke ferdigbehandlet.
NBFs administrasjon ved PI vil følge opp saken, i samarbeid med Veterankomiteen og ESBC Norge.
Ansvarlig: PI
g) Opprettelse av Ungdomskomite, mandat og fremgangsmåte. KFV redegjorde muntlig som supplement til
sakspapirer. Det var enighet om at «Ungdomsutvalg» er det beste navnet, noe som også korresponderer med
hva andre særforbund har opprettet. Rent formelt legges det opp til at et Ungdomsutvalg skal opprettes på
Forbundsting 2015, noe som medfører at både Lovkomite og Valgkomite må involveres i forkant. Det legges
videre opp til at lederen at Ungdomsutvalget skal være ordinært FS-medlem, som følgelig vil velges på
Forbundsting. Utvalget foreslås å skulle bestå av 5 medlemmer, mellom 15 og 26 år. Aktuelle kandidater, slik
FS vil vurdere, vil kunne få tilbud å delta i ulike lederfora for ungdom i NIF-regi før Forbundsting 2015.
Dette vil kun være å anse som et uforpliktende tilbud til dedikerte ungdommer, og ikke medføre bindinger
med tanke på endelig sammensetting av det første ungdomsutvalget. Ansvarlig: KFV
h) Disponering av gavestipend, gitt av Rolf Gunnar Bøe. EG redegjorde muntlig. I samråd med giver er det
besluttet at juniorsamling i oktober vil utvides med noen flere juniorspillere som ellers ikke ville fått plass på
samlingen. Kostnaden forbundet med disse ekstra spillerne vil bekostes av gavestipendet, stort kr 15.000.
Saken lukkes.

42/14 Regnskap pr juni, og juli, 2014
Regnskapsrapport pr september, inkl. utarbeidede noter fra PI, ble tatt til etterretning. PI ble bedt om å sjekke
innholdet i en balansepost, «innkjøp av varer for videresalg», ellers ingen spesielle kommentarer. Den økonomiske
situasjonen synes å være under god kontroll, og et økonomisk nullresultat for året 2014 synes innen rekkevidde.
Dette vil i så fall være marginalt bedre enn budsjett 2014, som viser minus kr 70.000.

43/14 Sportslig status




Planer/status for resten av 2014, spesielt vedrørende VM for herrer. EG redegjorde muntlig, inkl. resultater og
erfaringer fra Vienna Open 2014 hvor hele det uttatte VM-laget deltok. Herrelaget har ingen flere samlinger
før VM; siste oppkjøring vil være Norwegian Open og NM for lag. Det vil ellers gjennomføres en
juniorsamling og en samling for døve på inneværende år. Det vil ikke bli noen damesamling, se også neste
punkt.
Muntlig redegjørelse fra «sportslig møte» den 10. okt. Gruppen som ble nedsatt på forrige FS-møte, ref sak
36/14, punkt to, hadde sitt første møte 10. oktober. Peter Engstrøm ble invitert til å delta, i tillegg til de
utpekte gruppemedlemmer. STI, JAJ, PI og EG redegjorde muntlig fra møtet. Møtet ble ansett som
konstruktivt og nyttig. Diskusjonen ble ansett til å være mer konkret enn hva som kunne antas på forhånd, dog
uten at noen endelige beslutninger ble fattet. Gruppen vil ha et nytt møte i november, for deretter å komme
med konkrete forslag rundt kriterier for teamutvelgelse, deltagelse i mesterskap og kostnadsbudsjettallokering
for 2015 til FS-møtet 29. november. Det er besluttet at man ikke avholder noen flere damesamlinger i 2014.
Dameteamet informeres om dette. Ansvarlig: EG/PI
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Som følge av den ovenstående redegjørelse og diskusjon rundt diverse sportslige spørsmål, ønsket FS allerede nå å
fatte et vedtak som omhandler retningslinjer i forbindelse med sportslig internasjonal representasjon, uten å avvente
de øvrige konklusjoner og beslutninger som er planlagt gjennomført på FS-møte 6/14.
Vedtak: Det innføres med umiddelbar virkning alkoholforbud for alle spillere, trenere, støtteapparat og andre
offisielle NBF-representanter i forbindelse med deltagelse i alle internasjonale mesterskap og turneringer,
hvor spillerne representerer Norge eller der NBF helt eller delvis dekker kostnader til reise/opphold/spill.
Forbudet gjelder fra avreise til alt offisielt spill er avsluttet. Vedtaket for spillere og trenere er enstemmig.
Tillegg for offisielle representanter vedtatt mot 2 stemmer.
Alkoholforbudet skal inkluderes i alle kontrakter med teamspillere.

44/14 Innspill/føringer i forkant av budsjettarbeid 2015
FS diskuterte til dels i enerom, uten administrasjonen til stede. Følgende føringer ble gitt:





Legge opp til et 2015-budsjett i balanse, basert på en inntektsside tilnærmet lik faktisk nivå 2014
Økt stillingsbrøk for KFV bør søkes inkludert i budsjett 2015. PI kommer med konkret forslag som del av
2015-budsjettet.
Det budsjetteres med fortsatt delt stilling for EG: 80 % admin og 20 % sportssjef. Stillingsinstruks skal
oppdateres, spesielt adm.delen. Ansvarlig: PI
Ingen spesielle føringer på budsjettfordeling mellom de ulike avdelingene, utover at Sportslig/Toppidrett, avd
3, i hvert fall ikke skal økes kronemessig i budsjett 2015 kontra 2014. EG vil arbeide sammen med PI vedr
fordelingen av kostnader innenfor avd 3, i tillegg vil også «sportslig gruppe» komme med innspill her - ref
sak 43, punkt 2.

PI vil, basert på ovennevnte innspill/føringer, presentere et fullstendig budsjettforslag for 2015 til FS-møte 6/15.

45/14 NBF-delegater og jurymedlemmer, resterende NM i 2014
Det ble besluttet å inkludere NM for junior 2015 i de utnevnelser som ble gjennomført. Disse ble:


U23-NM, Trondheim, 14. – 16. nov

NBF-delegat og jurymedlem:

KR



NM lag, Oslo, 27. – 30. nov

NBF-delegat:
Jurymedlem:

STI
RD



NM junior, Solør/Flisa, 30. jan – 1. feb

NBF-delegat og jurymedlem:

JAJ

46/14 Mesterskap 2016, status for søknader ved fristens utløp
De mottatte søknader ble gjennomgått. Ingen tildelinger ble fattet. Det er i utgangspunktet relevante søkere til alle
mesterskap, med unntak av U23-NM. Dette fordi det kun var søker fra Trøndelag for U23-NM, og FS ønsker ikke at
dette mesterskapet skal gå tre år på rad i Trøndelag. Det må derfor søkes å finne alternative søkere til U23-NM.
Videre var det ønskelig å få tilgang til tilleggsinformasjon vedrørende aktuell halls beskaffenhet fra en av søkerne til
NM Single/Double. Ansvarlig: PI
FS tar sikte på å tildele alle 2016-mesterskap på neste FS-møte, 29. november.
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47/14 Mulig evaluering av kompetanseområder og arbeidsmetodikk innen FS
PI redegjorde muntlig for hva et slikt arbeid kan innebære, og hvorfor GS kunne tenke seg en slik evaluering. Det ble
ikke fattet noen beslutning om en eventuell evaluering. Diskusjonen ble rettet mot det enkeltes FS-medlems
erfaringer med sitt virke innen FS i inneværende Tingperiode, primært som informasjon til øvrige FS og
administrasjonen. Valgkomiteen bes vurdere kompetansekrav/behov før man nødvendigvis tenker personer i
forbindelse med rekruttering av nytt FS i 2015.

48/14 Eventuelt


Dialog med Umbro/Scan Trade vedrørende en mulig forlengelse av samarbeidsavtale. PI redegjorde muntlig
som supplement til sakspapirer. Det var enighet om at videre dialog med tanke på eventuell ny, og forbedret
Umbro-avtale skal fortsette. Ansvarlig: PI



Mulig ny vurdering/avklaring vedrørende systematikk rundt kulekontroll i norske mesterskap. Det er fra FS
sin side hverken ønskelig eller realistisk med endring på nåværende system underveis i sesongen. FS vil
vurdere å fremme saken på Forbundsting 2015.

