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Vår dato

Vår referanse

17.12.15

FS 7/15

Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 7/15

Til (stede)

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

Halgeir Ludvigsen (HL)
Rolf Gunnar Bøe (RGB)
Irene Kragh Eckell (IKE)
John Arne Jakobsen (JAJ) - delvis
Patrick Gimmestad Emblem (PGB)
Mona Løvdal (ML)
Erik Garder (EG) - delvis
Karl-Fredrik Velle - delvis
Per Iversen (PI)

Marie Paulsson Berg (MPB) *

Møtested:

Møterom 4018, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Møtedato/-tid:

Lørdag 12. desember, kl 09.30 – kl 18.00 + søndag 13. desember, kl 09.00 – 12.30

Agenda
51/15 Referatsaker
Nordisk U23, oppsummering/erfaringer, inkludert økonomi
World Cup i Las Vegas, sportslig oppsummering
NM U23, oppsummering
NM Lag, oppsummering
Sportslig status for resten av året, primært samlinger (Junior og evt Døve)
Terminliste 16/17, status + World Cup kvalifisering
SFF-møte 24.11, oppsummering

PI/MPB
EG
HL/EG
HL/EG
EG
EG/RGB
PI

52/15 Protokoller og referater
Protokoll FS-møte nr 6/15
53/15 Regnskapsrapport pr oktober/november, 2015
Kort gjennomgang av nyeste regnskapsrapport, enten oktober eller november

PI

54/15 Åpne saker
Nytt felles TV-konsept for idretten, status
Mulig samarbeid med NTB rundt fremtidig resultatservice, status
Gjennomgang/ferdigstillelse av alle instrukser, inkludert Ungdomsutvalg
Tildeling av NM Junior 2017

PI/HL
HL
FS
FS

55/15 Fastsettelse av ny sportslig organisasjon
Funksjoner, instrukser, bemanning, tidsplan for implementering

PI/FS

56/15 Budsjett 2016
Gjennomgang av budsjettforslag 2016

PI

57/15 FIQ/WTBA-kongresser, forberedelser
Gjennomgang av saksdokumenter
Instruks/bundet mandat i aktuelle saker, inkludert valg

HL
FS
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58/15 Status strategiarbeid, etter møte med Per Vestli 25.11
Hva er gjort, og hva skjer videre
59/15 Agenda Kretsseminar 2016
Gjennomgang av aktuelle temaer, med påfølgende prioritering av disse
Ønsket omfang/gjennomføring av møtet, ut fra tilgjengelige ressurser, ref Budsjett 16
(«Value-for-money» vurdering )
60/15 Trenerutvalg, etablering
Gjennomgang/diskusjon av notat fra KFV

HL/PI

FS
FS

KFV

61/15 Eventuelt

51/15 Referatsaker












Nordisk U23. Mesterskapet ble ansett som vellykket, både sportslig og med tanke på gjennomføring. Stor
honnør til arrangørklubb og hall for godt arbeid. Sportslig var det meget hyggelig med en gullmedalje i
double for jenter. Kostnadsmessig ble arrangementet dyrere enn budsjettert/forespeilet. Kostnaden dog ikke
høyere enn at kost/nytte-verdien ble ansett som høyst tilfredsstillende.
World Cup i Las Vegas, sportslig oppsummering. Et mesterskap på det jevne resultatmessig. Det synes
hensiktsmessig at NBF fastsetter nye retningslinjer når det gjelder besøk/tilstedeværelse av foresatte,
partnere, barn og supportere. Dette vil gjelde alle utenlandske mesterskap/turneringer hvor spillere deltar i
regi av NBF.
NM U23, oppsummering. Skriftlig og muntlig redegjørelse ble tatt til etterretning, ingen spesielle
kommentarer til selve arrangementet. Brukbar deltagelse som følge av at juniorer kunne delta for første gang.
Hvorvidt deltagelsen i junior-NM vil påvirkes i negativ forstand som følge av potensielt økte kostnader for
juniorspillere som kan/vil delta begge steder, gjenstår å se.
NM Lag, oppsummering. Ikke optimalt med to mesterskap i samme by, med stort sett samme arrangørstab,
så tett opptil hverandre rent tidsmessig. Slitasje på stab blir resultatet. Dessuten er det åpenbart ikke optimalt
å måtte benytte to haller, lager mye ekstraarbeid, og vanskeliggjør god logistikk og oppfølging både fra lokal
arrangør og NBF. Kunnskap rundt resultatservice via bowlingres var noe mangelfull hos noen arrangørfunksjonærer. NBF-delegat bør ikke være lokal, og følgelig ikke være tilknyttet arrangørstab. NBF-delegat
bør prinsipielt sett heller ikke selv spille i mesterskapet. Denne gang inntraff begge disse hendelser.
Sportslig status for resten av året, primært samlinger (Junior og Døve). Redegjørelse, skriftlig og supplert
muntlig, fra EG, ble tatt til etterretning. Begge desembersamlingene fremstod som vellykket, inkludert et
spennende bidrag fra mental trener.
SFF-møte 24.11, oppsummering. Ingen muntlig behandling. Skriftlig saksdokument/referat fra møtet, ført i
pennen av daglig leder SFF, ble tatt til etterretning.
Terminliste 16/17 + World Cup kvalifisering. Terminlisteforslag ble akseptert, og vil sendes ut sammen med
nødvendig informasjon/skjemaer. (Ble gjort 15.12.) Justeringer i formatet for World Cup kvalifisering 16/17
ble også behandlet under dette agendapunktet. Dette fordi det ville være naturlig å informere om justeringene
i forbindelse med distribusjon av terminlisteinformasjon til klubber og kretser. Dette ble også gjort i
utsendelsen 15.12. Formatet for 16/17 vil fortsatt innebære tre turneringer, hvorav Norwegian Open og NM
single/double vil være to. Den tredje turneringen skal det søkes om å få arrangere. Krav vil være at NBF skal
fastsette oljeprofilen og at det ikke skal være hcp-format på turneringen. Poengskalaen vil være den samme
som for 15/16, og det vil være krav til deltagelse i alle tre turneringer, dog ikke krav til å oppnå poeng i alle
tre. Denne informasjonen ble i stikkordsform inkludert i utsendelsen 15.12. Et fullstendig informasjonsskriv
om WC-kval 16/17 vil følge senest uke 1. Ansvarlig: PI
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52/15 Protokoller og referater
Referat fra FS-møte nr 6/15 er tidligere distribuert til FS, ref e-post av 23.10.15. Ingen korreksjoner er mottatt til det
referatutkastet, og referatet er følgelig å anse som godkjent.

53/15 Regnskapsrapport pr oktober/november, 2015
PI supplerte muntlig vedrørende utsendte regnskapsrapport pr november. Ingen bemerkninger til regnskapet, som ble
tatt til etterretning. Økonomisk status for 2015 fremstår som tilfredsstillende, på nivå opprinnelig budsjett for 2015.
Dette skulle tilsi et positivt resultat på cirka kr 100.000 for regnskapsåret 2015.

54/15 Åpne saker
a) Nytt felles TV-konsept for idretten, status. Intet nytt har skjedd siden forrige FS-møte = dårlig fremdrift via
SFF og NIF. Saken opprettholdes som Åpen Sak. Ansvarlig: PI
b) Mulig samarbeid med NTB rundt fremtidig resultatservice, status. Det har ikke skjedd noe av betydning siden
forrige FS-møte. HL følger opp på vegne av NBF, i samarbeid med STI. Opprettholdes som Åpen Sak.
Ansvarlig: HL
c) Gjennomgang/ferdigstillelse av alle instrukser. Saken ble ikke realitetsbehandlet, kun en kort
statusoppdatering fra HL. Opprettholdes som Åpen Sak. Ansvarlig: HL
d) Tildeling av NM Junior 2017. Mesterskapsgruppen hadde kontaktet Buskerud Bowlingkrets, med tanke på at
denne kretsen kunne være aktuell som arrangør. Kretsen ønsket ikke å arrangere det aktuelle mesterskapet, og
FS påla derfor Mesterskapsgruppen ved PI å kontakte Hedmark/Oppland Bowlingkrets for å identifisere om
det vil kunne være interesse i den kretsen. En avklaring/tildeling forventes gjennomført på neste FS-møte, i
januar. Opprettholdes følgelig som Åpen Sak. Ansvarlig: PI/FS

55/15 Fastsettelse av ny sportslig organisasjon
Etter en lengre diskusjon ble nedenstående organisasjonskart fastsatt. Den person som var tiltenkt den viktige rollen
som Heach Coach meddelte rett før møtet at tiltredelse ikke ville la seg gjøre som planlagt fra 01.01.16. Funksjonen
vil derfor bli stående ubesatt inntil videre, mens man søker å besette trenerfunksjonen for alle team. Dette vil
nødvendigvis ta noe tid; og parallelt vil det utarbeides nye kontrakter for teamspillere og trenere. Stillingen som
Team Manager vil besettes av EG fra 01.01.16, samtidig som sportssjef-stillingen bortfaller. Det vil velges
tillitsvalgte for alle team på nyåret, samtidig som man ønsker å besette en stilling som Teamkoordinator for Junior.
Denne frivillige, ubetalte stillingen vil utlyses, med søknadsfrist 15. januar. Det er bare Team Junior som vil få en
slik stilling knyttet til seg - de andre teamene vil baseres på det generelle støtteapparatet: primært allokert trener foruten Team Manager og Head Coach (når den stillingen har blitt besatt).
Den nye sportslige organisasjonen må få tid til å sette seg, og i en overgangsfase vil det åpenbart herske en del
usikkerhet/være noen uavklarte punkter. Disse utfordringene må løses underveis - noe som åpenbart vil la seg gjøre
så lenge alle impliserte parter vil bidra etter beste evne. God kommunikasjon, primært via dialog og forankring,
oppfattes som avgjørende. Her vil Generalsekretær og Team Manager, i samarbeid med sportslig ansvarlig i FS
(JAJ), åpenbart inneha nøkkelroller. Dette med tanke på innhold/resultater og fremdrift i prosessen med å etablere en
ny sportslig organisasjon. Det vil gjennomføres en avrapportering om status for denne prosessen på neste FS-møte,
23. januar. Ansvarlig: PI/EG/JAJ
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56/16 Budsjett 2016
Det fremlagte budsjettforslag ble godkjent med et par mindre endringer under avd 1 og avd 2. Budsjettert resultat i
godkjent budsjett for 2016 viser et overskudd på kr 16.000. (Det rammebudsjett for 2016 som ble godkjent på
Forbundsting 2015, viste et overskudd på kr 3.000.) Sportslig budsjett for 2016 ble fastsatt til kr 1.200.000. Ingen
sportslige føringer fra FS på hvordan dette delbudsjettet skal disponeres, med ett unntak: Norge skal ikke delta i VM
Single 2016. Sportslig ledelse - Head Coach, Team Manager, FS Sportslig og GS - får tildelt ansvaret med å sette
opp et detaljert sportslig budsjett basert på de føringer som foreligger. Ansvarlig: PI

57/15 FIQ/WTBA-kongresser, forberedelser
Ingen detaljert saksbehandling ble gjennomført. Kun en føring fra FS til NBFs delegat HL: Norge vil stemme for
Finlands representant i valget for styremedlemmer til WTBA/World Bowling.

58/15 Status strategiarbeid, etter møte med Per Vestli 25.11
Kort muntlig redegjørelse fra de FS-medlemmer som deltok på møtet 25.11: HL, IKE, ML og PGE. Møtet fremstod
som vellykket, og vil følges opp med et nytt møte 13.01. Det vil derfor være naturlig med en formalisert og mer
omfattende tilbakemelding til hele FS på neste FS-møte, 23. januar. Ansvarlig: HL
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59/15 Agenda Kretsseminar 2016
En innledende diskusjon rundt behovet og kost/nytte-vurdering av et slikt seminar, ble etterfulgt av forslag til mulig
agenda for et mulig seminar. Enighet om at alle kretser skulle rådspørres om behovet for et seminar, kontra andre
type møteplasser - også digitale. Et informasjonsskriv som skisserte de ulike problemstillingene og mulighetene, skal
sendes ut til kretsene, med svarfrist medio januar. Skal et kretsseminar gjennomføres, vil dette finne sted første
helgen i april, 2016, 2. – 3. FS vil på sitt januarmøte beslutte, basert på skriftlig tilbakemelding fra kretsene, om
Kretsseminar 2016 skal gjennomføres eller ikke. Det ønskede informasjonsskrivet ble distribuert til alle kretser via epost i etterkant av FS-møtet, nærmere bestemt 17.12. Ansvarlig: PI

60/15 Trenerutvalg, etablering
Det skriftlige saksdokumentet, utarbeidet av KFV, ble supplert av KFV muntlig, med påfølgende diskusjon. FS
ønsker å oppnevne et Trenerutvalg, men ønsker først å ta stilling til en konkret instruks. Det var enighet om å
oppnevne 3 personer i første omgang, supplert av Utdanningskonsulent (KFV) som sekretær, og en landslagstrener
som ambulerende medlem. Utvalget skal fremstå som et faglig kompetansesenter for NBFs trenerutvikling.
Ressursmessig vil utvalget få disponere de budsjettmidler som avsettes hvert år under avd 5: Kurs og Utdanning.
KFV ble bedt om å utarbeide forslag til instruks for utvalget, som FS så skal godkjenne på neste FS-møte i januar.
KFV vil også innstille på aktuelle personer. Ansvarlig: KFV/FS

61/15 Eventuelt


Evaluering av Trener 1 kurs. Den skriftlige dokumentasjonen som var utarbeidet av KFV, ble tatt til
etterretning. Kurset ble ansett som vellykket.



Valg av teknisk arrangør for Norwegian Open 2016. Den skriftlige dokumentasjonen rundt
evalueringsprosessen i etterkant av året turnering, og dialogen med Solli BK i den forbindelse, ble supplert
muntlig av PI. Han innstilte på at Solli BK skulle få en sjanse til = få tilbud om å være teknisk arrangør også i
2016. Når det gjelder 2017, ble tildeling ikke foretatt. 2016-tildelingen forutsetter at Solli BK i løpet av
januar 2016 kan dokumentere en prosjektplan for 2016-turneringen som tilsier en bedre teknisk
gjennomføring enn tilfellet var i 2015. Informasjon om beslutningen ble sendt til Solli BK v/leder 16.12.
Ansvarlig: PI



Valg av NBF-delegater, 2016-mesterskap. Følgende NBF-delegater ble utpekt:
NM Junior 2016:
PGE
NM Veteran 2016:
MG
NM Sgl/dbl 2016:
HL
Dessuten vil RGB være tilstede på alle de ovennevnte mesterskap som teknisk delegert.



Norsk rekord, NM Lag. Som følge av at NM for lag har endret spilleformat, spilles det nå over en ny distanse
for herrene: 5 spillere over 5 serier. Ringerike BK satte følgelig den første norske rekorden på denne
distansen under NM lag 2015: 5.821 poeng
Vedtak: Det registreres norsk rekord for herrer i 5-mannslag over 5 serier.

