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Vår dato

Vår referanse

2009-04-27

FS 5/09

Referent

Per Klausen
Til (stede)

Sven Tore Iversen (STI)
John–Arne Jakobsen (JAJ)
Halgeir Ludvigsen(HL) bare fredag
Rigmor Holdal(RH)
Kjell Myhre (KM)
Dessuten møtte:
Fra adm: Per Klausen – GS
Erik Garder – Sportslig

Distribusjonsliste Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*)

Forfall:
Wenche A. Oppegaard (WAO)
Morten Rygh(MR)

Kontrollkomiteen

Møtested:

Idrettens Hus Ullevål og Radisson SAS Nydalen

Møtedato/-tid:

24.04.09 kl. 1600 – 2000 – 25.4.09 kl. 0900 - 2000

FORBUNDSSTYREMØTE 5/09
Ved starten av møtet ønsket presidenten det nyvalgte styret velkommen og lykke til med oppgaven.
Agenda:
042/09
043/09
044/09
045/09
046/09

047/09
048/09
049/09

Ref.saker.
Protokoller
a. Protokoll FS 04/09
Regnskap 2009 pr. 28.2.09
Sportslig
Serie- og turneringsspill
a. WC-finale
b. Terminlista 2009-10
c. Blåboka
d. Bot for trekking av lag – Hook 2
NM og NO 2009
Rutiner
Forbundsstyret
a. Informasjon til nye medlemmer
b. Saksbehandling og møteform

050/09

c. Møteplan for FS
d. Gjennomgang av tingvedtak
Eventuelt
a. Søknad om støtte til kvinnesatsing –
Munken BK
b. Brosjyrer
c. Ansvarshavende på websidene
d. Nettadressene til Bowlstream for

websending av bowlingsendinger/turneringer
e. Internasjonal representasjon

042/09 Referatsaker
A. Referatsaker:
1.
2.
3.
4.

B.

22.04.09
15.04.09
21.04.09
21.04.09

Puljeoversikt NM sgl 2009
Notodden BK – mail fra idrettskretsen
EBT Masters 2009
Søknad om dispensasjon til å spille siste seriekamp på Lillehammer

Arc StrikeBK
TIK
ETBF/EBT
Lillehammer BK

Invitasjoner:

Merknader:
VEDTAK:

Referatsakene tas til etterretning. Enst. vedtatt.
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Norges Bowlingforbund
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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043/09 Protokoller
a. Protokoll fra FS 4/09
Følgende merknader ble anført:
Sak 38 – Avtale med arrangørhall formaliseres
VEDTAK:

Protokollen godkjennes med merknad. Enst. vedtatt.
b. Referat fra orientering fra møte med NFF om nytt nasjonalanlegg for fotball
Generalsekretæren orienterte om møtet.
VEDTAK:

Referatet tas til etterretning. GS følger opp saken. NBF takker nei til anleggsamarbeidet med
OBIK på Voldsløkka. Enst. vedtatt.
044/09 Regnskap 2008 pr. 28.02.09
GS orienterte om det framlagte regnskapet.
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.
045/09 Sportslig
Sportssjefen orienterte:
Vi har nå fått 20 døgn ekstra på Toppidrettssenteret etter at sportsjefen tok ny kontakt med OLT.
Det er avtalt landskamp med Sverige og Danmark for junior første helg i mars 2010.
Sportssjefen refererte kort fra EM junior som ikke ble det store, rent sportslig. Norge er i ferd
med å etablere et nytt lag etter at flere juniorer nå er over aldersgrensen, det var derfor flere
debutanter.
Vi har mottatt en Jubileumsbok fra Sveriges Bowlingforbund som fyller 100 år i 2009. Det
sendes takkemelding til SVB
Herrerlaget som skal delta i EM i Aalborg tas ut på mandag.
VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning. Enst. vedtatt.
046/09 Serie- og turneringsspill
Info om seriespill. Kravene til innsending av scoreskjemaer og konsekvenser for lagene ved
manglende innsending. Det legges ut nyhet om stryking av score.
a. WC-finalespill
Et forslag til format for finalespillet under WorldCup – finalespillet 1. Juni 2009, ble
framlagt.
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VEDTAK:

Forslaget til finalespill vedtas. Enst.
b. Terminlista 2009/10
Forslag til terminlista for 2009/10 ble framlagt og ble gått igjennom. Det foreligger 8
søknader om status som WC-turneringer inklusiv NM sgl og Norwegian Open. Det forelå 2
søknader fra Briskebyen BK. Den ene turneringen kolliderte med X-mas i Drammen og ble
derfor ikke tatt med. De øvrige søknadene foreslås godkjent. Turneringene offentliggjøres på
nettsidene, disse er følgende:
Evje BK
NBF
Briskebyen BK
Brage BK
Solli BK
Molde BK
Ringerike BK

9. – 19. juli 2009
1. – 6. sept. 2009
25.9. – 11.10.2009
19. – 27. des. 2009
12. – 21. febr. 2010
12. – 21. mars 2010
6. -9. Mai 2010

Evje Open Int.
Norwegian Open
Briskebyen Open
Drammen X-mas
Vinterslaget 2010
Molde Open 2010
NM sgl

Forslag til kvalifiseringskriterier: 5 av 7 turneringer teller og den spiller med flest WC-poeng
vinner kvalifiseringen.
VEDTAK:

De 7 turneringene godkjennes som kvalifiseringer til WC. 5 av 7 turneringer teller og den
kvinnelige og mannlige spiller med flest poeng blir Norges WC-deltaker. Det gis poeng etter
samme skala som tidligere. Enst. Vedtatt.
c. Blåboka
Antallet annonser i blåboka har de siste årene vært i nedgang. Det gjøres en innsats for at flere
annonserer.
VEDTAK:

Annonseforespørsler utsendes av adm. Det benyttes samme priser som tidligere. Nyhet om
mulighet for å tegne annonser legges på nettsidene, og det sende ut invitasjon til alle haller
som i dag ikke annonserer.
Innhold i blåboka:
Forslag til nye oversikter/innslag:
Hederstegn (-300 merker) og norske rekorder.
Gratulere siste års norgesmestre i alle klasser, ev. vinnere i Umbroligaen
Oversikt over mesterskap i sesongen og WC-turneringer.
Karantenebestemmelser ved skifte av klubb etter nye regler.
Følgende oppdateres fortløpende, og må være klart til ferien:
Oppdatering av kontaktinfo for klubber og kretser. Adm legger ut påminnelse og sender mail
til klubber og kretser.
VEDTAK:

Innholdet i blåboka utvides med ovenstående. Enst. vedtatt
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d. Bot for trekking av lag – Hook 2
Hook BK har trukket laget Hook 2 fra seriespillet før serieomgang 11 der laget skulle spille 2
kamper. Det forelå innstilling til en bot på kr. 5.000,. i henhold til regleverket.
VEDTAK:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
e. Bot for ikke møtt – 2 lag Rana BK
Rana BK stilte i 11. Serieomgang 2 lag med kun 3 utøvere i 2 hjemmekamper. I henhold til
regelverket er dette samme som at lagene ikke møtte. Dette gjelder både laget i 2. Divisjon
og laget i 3. Div. avd. H.
Det foreslås en samlet bot for ikke å møte i 2 hjemmekamper, i 2. divisjon og i 3. divisjon
Rana BK i legges en bot på til sammen kr. 5.000,-.
VEDTAK:

Forslaget til bot vedtas, enstemmig.
047/09 NM sgl og Norwegian Open 2009
NM 2009
Startpuljene er nå lagt ut.
VEDTAK:

Arrangøren må opplyses forflytningsmønster før første start. GS oppnevnes som jury
representant. Enst. Vedtatt.
NO 2009
EG avholder møte med Metro som arrangørhall for Norwegian Open 2009. Dersom akseptable
betingelser velges hallen som arrangørhall. Det ble avholdt et møte mandag 27.4. og man ønsket
å påta seg oppdraget som arrangørhall.
VEDTAK:

Dersom Metro er interessert og det er akseptable betingelser velges Metro Bowling Lørenskog
som arrangørhall. Enst. Vedtatt.
Forslag til spilleformat i NO 2009:
Det spilles 6 serier kvalifisering. De 40 beste fra kvalifisering (inkl. 2 EarlyBird og 2 fra
Desperado) går til finalespill. De 32 laveste rangerte spiller 3 serier (nr. 9-40), av disse går de 14
beste + kvalifiserte nr. 3 – 8 (6 stykker) til neste trinn som spilles over 3 serier. Topp 2 i
kvalifiseringen + 10 beste fra trinn 2 går til gruppespill i 3 grupper á 4 som spilles over 3 serier.
Vinneren av hver gruppe går til karusell hvor det spilles 1 serie i hver runde.
VEDTAK:

Spilleformatet som foreslått ble enstemmig vedtatt.
048/09 Rutiner
Det ble lagt fram flere rutinebeskrivelser. Rutinene som settes opp skal navngis og nummereres,
samt at det skal angis når de sist ble oppdatert.
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VEDTAK:

Adm. utarbeider forslag til rutinebeskrivelser i henhold til individuelle stillingsinstrukser og
forelegger dette for FS for endelig godkjenning. Det utarbeides også rutiner for de forskjellige
komiteer og utvalg. Enst. Vedtatt.
049/09 Forbundsstyret
a. Informasjon
De nye medlemmene ble orientert om administrasjonen og om forbundet generelt.
Stillingsinstrukser for de ansatte ble gjennomgått, og hvilke arbeidsoppgaver de hadde som
hovedoppgaver.
Det ble orientering om sponsor- og samarbeidsavtaler som NBF har, herunder FFA-avtalen.
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. Vedtatt.
b. Saksbehandling og møteform
Det settes en deadline for saker som skal behandles av FS, 2 uker før møtet og utsendelse av
saksliste med saksforberedelser, skal skje 1 uke før møtet.
Saker etter regelverket kan avgjøres av administrasjonen og fremlegges som melding for FS.
Forbundsstyret vil ha møter med start lørdag morgen og avslutter på lørdag kveld. De
medlemmer som må ha flytransport bringes inn fredag kveld og har transport hjem søndag
morgen.
Saksbehandling etter foreslått mal. Avgjørelser i FS kan også tas i form at telefonavstemming
eller ved bruk av mail.
Det etableres en oversikt over aktive saker. Denne skal innholde sak, saksbehandler og status.
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. Vedtatt.
c. Møteplan FS
Neste møte blir 13.6.09. Flytransport inn fredag og starte kl. 0900. Møtet avsluttes lørdag.
Møteplan for forbundsstyret sesongen 2009/10:
2009: 8. august, 5. sept., 10. okt., 6. nov., 5. desember.
2010: 16. jan., 13. mars, 10. april, 29. mai
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. Vedtatt.
d. Gjennomgang av vedtak på Forbundstinget 2009
Merknader til forslagene som ble vedtatt på Forbundstinget:
Forslag 5 - det lages en nyhet på nettet, og sendes på mail til alle klubber.
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Forslag 17 - oppdatere søknadsskjema for turneringer og legge dette ut i dokumentarkivet
Forslag 21 - oppdatere info på nettet, blåbok og kalkulering av nye klasser. Sende ut eget
infoskriv til klubber og nyhet på nettet.
Forslag 22 - følger 21.
Forslag 23 - samme som 21 uten kalkulering.
Forslag 27 - krever systemendring i IT.
Forslag 33 og 35 - må tas med i invitasjonen til ny seriesesong
Forslag 38 - tas med i invitasjonen
Forslag 39 - tas med i invitasjonen
Forslag 40 - trykke opp nytt opplag av scoreark for Umbro herrer og oppdatere regelverket
Forslag 42 - lage et nytt oppsett for Umbro damer med 4 serier og trykke nye opplag av scoreark
og oppdatere regelverket.
NB! Sjekke om mulig sponsor på scoreskjema.
Forslag 41 og 43 - krever systemendringer
Forslag 44 - krever systemendringer
Forslag 52 og 54 – oppdateres i NM oversikt
Forslag 56 - oppdateres NM rutiner
Forslag 58 - informere de som har fått klassemesterskap
For øvrig er det en rekke vedtak som må redigeres inn i regelverket og oppdateres av
lovkomiteen.
Sak 12

- krever systemendring.

VEDTAK:

Tiltakene som må gjennomføres tas til etterretning. Enst. Vedtak
050/09 Eventuelt
50 a - Søknad om støtte til kvinnesatsing – Munken BK
I Trondheim er det gjennomført en kvinnedag i bowling i samarbeid mellom Dora BK, Heimdal
BK, Trondheim BK og Munken BK. Det deltok 15 stykker på informasjonsmøte og påfølgende 1
½ time med bowling. Det søkes om dekning av utgifter med kr. 1.550,-.
Innstilling:
Det innstilles på at søknaden imøtekommes.
VEDTAK:

Innstillingen vedtas. Enst.
50 b – Brosjyrer
De 2 brosjyrene som er planlagt og må ferdigstilles snarest.
VEDTAK:

Akilles utformer brosjyre ”nye nasjonalsport”, som forelegges FS neste møte.
Rekrutteringsbrosjyren som FS oversendte til WAO, etterlyses, slik at den kan bli trykket.
Enst. vedtatt
50 c – Ansvarshavende på websidene
Det er ønskelig at det legges ut mer rent bowlingstoff fra aktivitet på våre nettsider.
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VEDTAK:

Det tas kontakt med en mulig webjournalist, som mot godtgjøring kan skrive artikler til våre
websider om serie-, turnerings- og mesterskapsspill. Enst. vedtatt
50 d – Nettadressene til Bowlstream for websending av bowlingsendinger/turneringer
Under EM junior var det stor interesse for bowlingsending på web fra mesterskapet. Dette er noe
NBF bør få til oftere i samarbeid med de forskjellige tilbydere. Bowlstream er en av disse, som
er forespurt om vi kan legge link til deres sendinger på våre nettsider, noe de er interessert i.
VEDTAK:

Det legges ut link til Bowlstream, som kan legges ut på forsiden når det er turneringer og
mesterskap med norske deltakere. Det legges da ut en nyhet til orientering. Enst. vedtatt.
50e – Internasjonal representasjon
Det er Nordisk møte og ETBF-kongress i Aalborg i forbindelse med EM for herrer i månedskifte
mai/juni, og kongresser i WTBA og FIQ under VM for damer i Las Vegas i månedskiftet
juli/august.
VEDTAK:

Presidenten og GS representerer ved kongressene i Nordisk og ETBF i Aalborg under EMC,
og FIQ og WTBA i Las Vegas under WWC. Enst. vedtatt.
* * *
Etter avslutning av møtet ble arbeidsfordelingen i FS drøftet ytterligere. Og medlemmenes
eventuelle ønsker av oppgaver ble diskutert.

Per Klausen
Referent
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