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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)
Rune Dybesland (RD)
Erik Garder (EG)
Per Iversen (PI)

Karl-Fredrik Velle (KFV) *

Møtested:

Scandic Ishavsfjordhotell, Tromsø - møterom Rudi

Møtedato/-tid:

Fredag 24. april, kl 11.30 – kl 18.00

Agenda
16/15 Referatsaker
Ungdomslekene 2015, oppsummering/evaluering

PI/EG

17/15 Protokoller og referater
Protokoll FS-møte nr 2/15
18/15 Åpne saker
«Lobby-brev» for bedre uttelling via Utstyrsordningen, status + IPD 2015-17
Strategiprosessen, ferdigstillelse - spesielt Rekrutteringsplan
Terminlisten 15/16, status
Sportslig rammeverk 15; gjennomgang av status og planer

STI/JAJ/PI
RD/KR
EG
STI/JAJ/EG

19/15 Sportslig status
Junior-EM, oppsummering/evaluering
Samling medio mars, oppsummering
Skriftlig henvendelse fra spillergruppen - dialog i etterkant
EM Herrer, planer og status forberedelser

EG
EG/FS
STI
EG

20/15 Regnskapsrapport pr mars, 2015
Kort gjennomgang, om tiden tillater

PI

21/15 Forberedelser i forkant av Forbundsting 2015 (tidligere sak 57/14, 6/15, 13/15 og 14/15)
Statusgjennomgang og arbeidsfordeling
- Gjennomgang av Tingdokumentet
- Fordeling av FS-innledere/saksansvarlige på ulike saker
- Hedersbevisninger
- Praktisk gjennomføring; primært tidsplan og innspill til brief av dirigent
- Befaring av fasiliteter
- Ansvarsfordeling av praktiske oppgaver
- Annet/diverse
22/15 Eventuelt

Alle
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16/15 Referatsaker


Ungdomslekene 2015, oppsummering/evaluering. PI redegjorde muntlig, med støtte av RD og EG.
Arrangementet fremstod som vellykket, både på og utenfor banene. Eneste negative punkt synes å være at
spilleoppsettet var komplisert, og ble dessuten dårlig kommunisert underveis. Dette medførte at det heller
ikke var løpende resultatservice via bowlingres eller NBFs hjemmeside. Dette bør endres til neste gang. NBF
vil absolutt å vurdere å arrangere en lignende turnering/arrangement de årene det ikke vil være
Ungdomsleker.

17/15 Protokoller og referater
Referat fra FS-møte nr 2/15 er tidligere distribuert til FS, ref e-post av 23.03.15. Ingen korreksjoner er mottatt til det
referatutkastet, og referatet er følgelig å anse som godkjent.

18/15 Åpne saker
a) «Lobby-brev» for bedre uttelling via Utstyrsordningen, status + IPD 2015-17. Lobbybrev med følgeskriv er
sendt ut til NBFs kretsledd, så langt uten noen respons/tilbakemelding fra kretsene. NBF har dessuten sendt
inn en høringsuttalelse til NIF i forbindelse med IPD 2015-17 som går på de samme tingen: ønske om utvidet
støtte til bowlingrelatert utstyr via Utstyrsordningen - spesielt støtte til oljemaskiner. FS ville gjøre
Forbundstinget oppmerksom på tiltakene, og be om fortsatt fokus på disse problemstillingene hos kretsene
fremover. Saken lukkes.
b) Strategiprosessen, ferdigstillelse - spesielt Rekrutteringsplan. Rekrutteringsplanen er ikke ferdigstilt. Nytt FS
vil overta ansvaret for å få ferdigstilt denne planen. De øvrige handlingsplanene som FS har arbeidet med i
tingperioden vi legges ut umiddelbart på NBFs hjemmeside. (Dette er gjort i etterkant av møtet, under fanen
«Handlingsplan».) Ansvarlig: Nytt FS
c) Terminlisten 15/16, status. EG redegjorde muntlig. Prosessen har blitt noe forsinket i år, men det foreligger et
foreløpig utkast som kan sendes ut til kretsene for uttalelse, frist 6. mai. (Dette ble gjort umiddelbart etter
møtet. Utkastet ble også lagt ut som nyhet på NBFs hjemmeside.) Det vil måtte bli noen justeringer på
oppsettet, som følge av at Veteran-NM må flyttes på grunn av kollisjon med Ungdoms-OL 2016, og
problemer med hotellkapasitet som følge av dette. EG følger opp, og ferdigstiller terminliste 15/16, i
samarbeid med HL. Saken lukkes
d) Sportslig rammeverk for 2015, gjennomgang av status og planer. Agendapunktet ble til dels behandlet
sammen med deler av neste punkt, Sportslig Status, nærmere bestemt «Skriftlig henvendelse fra
spillergruppen - dialog i etterkant». STI har hatt dialog på vegne av hele FS/Sportslig Gruppe med
spillerrepresentant Mads Sandbækken (MS) vedrørende justerte/reviderte krav til kriterier for å komme med
på de ulike Team Norge. Som følge av en misforståelse mellom disse to har et skriv/e-post som omhandler
mulige justeringer blitt sendt ut fra MS uten at dette har blitt forelagt FS, Sportslig gruppe eller sportssjef EG.
Dette oppleves som lite heldig, og det bør åpenbart komme et offisielt skriv fra NBF i sakens anledning så
snart som mulig. I den forbindelse bør Sportslig Gruppe justeres så snart nytt FS er på plass, for deretter
umiddelbart ta tak i arbeidet med å ferdigstille et forslag til fremtidig Sportslig Rammeverk, som så skal
godkjennes av FS. Dette bør i hovedsak være klart innen utgangen av juni, om mulig. Ansvarlig: HL og PI

19/15 Sportslig status


EM Junior, oppsummering/evaluering. EG redegjorde. Guttespillerne leverte på et bra nivå, ikke minst med
tanke på 3 debutanter. En medalje og flere gode plasseringer er åpenbart godkjent. Jentespillerne var dessverre
langt unna det nivå/de resultater man kunne ønske. Juniorarbeidet må følges opp videre. På guttesiden finnes
det flere talent som kan komme langt, på jentesiden er det tynnere p.t.
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Samling medio mars, oppsummering. EG redegjorde. Fellessamling for herrer, damer og U23, og denne
fremstår som vellykket i etterkant. Det nye trenerteamet ble godt mottatt. NBF vil bygge videre på de
treningsmessige retningslinjer som ble skissert fra trenerne.
 Skriftlig henvendelse fra spillergruppen - dialog i etterkant. Sees i sammenheng med sak 18, punkt d. Nye
FS, sammen med justert Sportslig Gruppe, vil arve oppfølgingen overfor spillergruppen med tanke på kriterier
for team-uttak. Dessuten må kontaktperson for Team Norge Damer komme på plass. Ansvarlig: Nye FS
 EM Herrer, planer og status forberedelser. EG redegjorde. Laget er tatt ut. En viss støy har oppstått som følge
av uttak av en U21-spiller. Mesterskapet finner sted i Aalborg, og de uttatte spillerne vil spille EBTturneringen samme sted i forkant, som oppladning.

20/15 Regnskapsrapport pr mars, 2015
PI redegjorde kort muntlig. Ingen spesielle ting å påpeke. FS tok rapporten til etterretning, ingen nærmere
gjennomgang av tidsmessige årsaker.

21/15 Forberedelser i forkant av Forbundsting 2015 (tidligere sak 57/14, 6/15, 13/15 og 14/15)








Gjennomgang av tingdokumentet
Fordeling av FS-innledere/saksansvarlige på de ulike saker
Hedersbevisninger
o Gullmerke: Reidun Sandal, Ola Bjørtomt og Sven Tore Iversen
o Sølvmerke: Grethe Bergersen, Osmund Birkeland, Helge Dammen, Kjell Myhre, Sverre Lund og
Petter Hansen
Praktisk gjennomføring, primært tidsplan og brief av dirigent
Befaring av fasiliteter
Ansvarsfordeling av praktiske oppgaver

Alle ovenstående punkter ble gjennomgått og sluttført.

22/15 Eventuelt


Nytt felles TV-konsept for idretten, via SFF og NFF. Ingen realitetsbehandling ble gjennomført, da den
foreliggende intensjonsavtale ble vurdert å være utilfredsstillende, og ikke aktuell å signere for NBF. Det
forventes at det vil bli presentert en mer gjennomarbeidet avtale på et senere tidspunkt. Det viktigste
ankepunktet var ordlyden om «Partenes intensjon ved inngåelse av denne avtalen er å komme til enighet om
etablering av et forpliktende samarbeid om overdragelse av eksklusive medierettigheter til Sporten.no,..»
(Vår uthevelse). Denne ordlyden anses ikke å være ønskelig for NBF, og bør endres - da primært via en mer
omfattende og klargjørende intensjonsavtale. NBF er rent prinsipielt positiv til det skisserte
samarbeidet/konseptet, men da som sagt basert på et omarbeidet avtaleverk. Saken forutsettes behandlet på
nytt i nær fremtid, enten på neste FS-møte eller via e-post. (Årsmøte i SFF 19. mai.)



Samarbeid med NTB rundt fremtidig resultatservice. STI redegjorde for et møte med NIF-IT. NTB var til
stede på samme møte, og det ble der etablert kontakt med tanke på en fremtidig løsning for
automatisk/elektronisk oversendelse av bowlingresultater. STI følger opp saken på vegne av NBF. FS bør
også ha en ansvarlig for saken. Ansvarlig: HL

