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Referent

Per Klausen
Til (stede)

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

Sven Tore Iversen (STI)
John–Arne Jakobsen (JAJ)
Halgeir Ludvigsen(HL) bare fredag
Rigmor Holdal(RH)
Kjell Myhre (KM)
Wenche A. Oppegaard (WAO)
Morten Rygh(MR)

Forfall:
Kontrollkomiteen

Dessuten møtte:
Fra adm: Per Klausen – GS

Møtested:

Idrettens Hus Ullevål

Møtedato/-tid:

13.06.09 kl. 0900 - 2015

FORBUNDSSTYREMØTE 6/09
Agenda:
051/09
052/09

053/09
054/09

055/09

Ref.saker.
Protokoller
a. Protokoll FS 5/09
b. FFA møte på Stena
c. Nordisk møte 2009
d. ETBF kongress 2009 – muntlig
Regnskap 2009 pr. 30.4.09
Sportslig
a. Status WC
b. Evaluering NM sgl
c. Kulekontroll i mesterskap
Serie- og turneringsspill
a. Terminlista 2009/10

056/09
057/09
058/09
059/09
060/09

b. Blåboka
c. Lagenes hjemmehall i divisjonsspillet
d. Veteranligaen – sluttspill
e. Oppnevning av nytt SUK
NO 2009
Personalsak – lønnsavtale
Brosjyrer
Åpne saker
a. Oppdatering av loven etter tinget
Eventuelt
a. Dispensasjon for teknisk godkjenning
b. Vurdering av habilitet

051/09 Referatsaker
A. Referatsaker:

1. 24.04.09 Rutiner for opptak av idrettslag i NIF og for opptak av grupper i idrettslag
2. 21.04.09 Referat fra kretstinget i BUBK
3. 29.04.09 Stipend fra OLT til sommeridrettene Del 1
4.
Ferieplan 2009 for kontoret

B. Invitasjoner:
1.
Invitasjon til særforbundsforum 15. juni 2009 kl 1400-2000

NIF
BUBK
OLT
ADM
SFF

Merknader:
Pres. og GS deltar på særforbundsmøtet 15. juni
VEDTAK:

Referatsakene tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt.
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052/09 Protokoller
a. Protokoll fra FS 5/09
Følgende merknader ble anført:
FS etterlyser avtale med Metro i forbindelse med TNO 09
Det er diskutert avtale med SRO som journalist til websidene, GS formulerer et forslag til avtale
VEDTAK:

Protokollen godkjennes med overnevnte merknader. Enst. vedtatt.
b. FFA møte på Stena line
Generalsekretæren orienterte om møtet. Det var skuffelse over dårlig resultater på
vervekampanjen for Frisk så lang i alle forbundene. NBF må intensivere dette ved utsendelse av
vervekuponger, nyheter på websidene og det tas opp i forbindelse med kretsseminar og TNO 09.
VEDTAK:

Referatet tas til etterretning. GS følger opp saken. Enst. vedtatt.
c. Nordisk møte i Aalborg
Referatet fra møtet var vedlagt og sakene som ble tatt opp ble gjennomgått.
VEDTAK:

Referatet tas til etterretning. Enst. vedtatt.
d. ETBF kongressen 2009
Sakene ble referert. Noen av vedtakene tas opp som egne saker, eks. kulekontroll. Referatet fra
kongressen sendes FS når det foreligger.
VEDTAK:

Referatet tas til etterretning. Enst. vedtatt.
e. Ledermøtet 2009
Presidenten refererte fra ledermøtet i Stavanger i begynnelsen av mai.
VEDTAK:

Referatet tas til etterretning. Enst. vedtatt.
053/09 Regnskap 2009 pr. 30.04.09
GS orienterte om det framlagte regnskapet. Budsjett for 2009 ble etterlyst da det ikke var med på
det utsendte regnskapet.
VEDTAK:

Regnskapet ble ikke behandlet. GS besørger at budsjettet fremgår av utsendt regnskap. Enst.
vedtatt.
054/09 Sportslig
Forbundsstyret gratulerer Petter Hansen som Europamester og de øvrige 2 medaljene i dobbel og
trios.
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FS fulgte deretter med på websendingen fra Mastersfinalen på storskjerm og gratulerer Petter
med en ny fin sølvmedalje. FS gratulerer også de øvrige medaljørene på laget og takker alle
deltakerne for en fin innsats.
a.

WC

Rapporter fra WC-turneringer (gjelder også NM) ble diskutert. Hva skal være med? Det
utarbeides en mal. Sjekkliste fra blåboka legges til grunn og denne sendes ut til alle WCarrangører.
WC-reglement oppdateres, fjerne jury, redusere premiekravene (minimumskrav 8000, 4000,
3000,) (D 4000, 2500, 1500) Dersom ingen dameklasse skal beste dame ha minst 3000. Adm.
Oppdaterer reglementet og sender dette til FS til godkjenning.
VEDTAK:

Tas til etterretning med overnevnte merknader. Enst. vedtatt.
b. Evaluering av NM sgl 2009
Det foreligger en skriftlig evaluering fra NM arrangøren i Tromsø.
Merknader:
Det gis ikke anledning til å arrangere sideturnering i mesterskapshall. Det lages et standard
evalueringsskjema.
Sportslig leder bes om å ta opp merknadene om oppførsel med teamspillerne.
VEDTAK:

Tas til etterretning med overnevnte merknader. Enst. vedtatt.
c. Kulekontroll i mesterskap
På ETBF-kongressen ble det etter diskusjon vedtatt at det ikke lenger skulle foretas kontroll av
kulene i mesterskapene. Det skulle kun registreres hvilke kuler som skulle benyttes i henhold til
reglene om antall.
FS diskuterte hva som skulle gjelde i Norge og det ble gjort følgende
VEDTAK:

Det gjennomføres kulekontroll før start i norske mesterskap i form av stikkprøver ved trekking
mellom deltakerne som er påmeldt. Enst. vedtatt.
d. Sponsoravtale Veitvet
NBF har mottatt en henvendelse fra Veitvet om bruk av sponsormerker på teamskjortene under
henvisning til avtalen NBF har med hallen. FS må vurdere om avtalen skal forlenges bl.a. under
henvisning til restriksjonene for den enkelte utøver i forhold til å kunne skaffe seg personlige
sponsorer.
VEDTAK:

Det sendes svar til Veitvet med vedlegg av brev som er utsendt/utdelt til spillerne. Enst. vedtatt.
e. Uttak WWC
Sportslig har etter vurdering tatt ut 2 damer til deltakelse i WWC i Las Vegas. Saken ble drøftet i
FS under henvisning til at NBF er tildelt ekstra ungdomsmidler i 2009 til talentutvikling. Etter
FS vurdering kan dette være et riktig formål å benytte slike midler som må rapporteres særskilt
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om bruken til NIF. Det er i retningslinjene gitt anledning til å benytte disse midlene for utøvere
opp til 25 år.
VEDTAK:

FS bevilger kr. 50.000 fra ungdomsmidler/talentutvikling (aldersbegrensning 25 år) for å
kunne øke troppen til VM-damer. Enst. vedtatt.
f. Evaluering juniorsluttspill
Det var litt for få lag som deltok i årets sluttspill for kretslag, men det ble et positivt
arrangement. Adm. bes kontakte hotellet med hensyn til åpen adgang på pay-TV under
oppholdet noe som ikke er ønskelig.
VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning med ovennevnte merknader. Veitvet, som arrangør, anmodes
om en tilbakemelding/erfaringsrapport. Enst. vedtatt.
055/09 Serie- og turneringsspill
Påmeldingene til divisjonsspillet ble referert. Det ser ut til at de nye fristene er akseptert og
overholdt med få unntak.
Det sendes beskjed til klubber om betaling av eventuelt utestående før de får spille i
divisjonsspillet.
d. Terminlista 2009/10
Med bakgrunn i de nye klassegrensene må det foretas noen endringer på turneringer med
handicap.
VEDTAK:

Det sendes mail til alle turneringersarrangører og legge ut melding på nett under nyheter.
Enst. vedtatt.
e. Blåboka
Annonsebrev er utsendt til alle haller. Adm bes om å sende annonsebrev til Helge Jakobsen,
Stavanger og til Ecoconsult /Kjetil Stenbråten. For øvrig vises til gjennomgang av momentene i
forrige FS-møte.
Oppdatert liste over 300-merker fremlegges av administrasjonen. Denne ønskes inn i neste bok.
VEDTAK:
Tas til etterretning med overnevnte merknader. Enst. vedtatt.
f. Lagenes hjemmehall i divisjonsspillet
Ørsta BK har forespurt om det er mulig at deres lag har forskjellig hjemmehall Dette er
aktualisert grunnet lange avstander. Saken er forelagt lovkomiteen som henviser til at det må
gjøres endringer i regelverket dersom dette skal tillates. FS diskuterte saken.
VEDTAK:

En klubb kan ikke ha mer enn 1 hjemmehall. I særskilte tilfelle kan Forbundsstyret gi
midlertidig dispensasjon. Enst. vedtatt.
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g. Veteranligaen – sluttspill
Cross BK har sent inn henvendelse med ønske om fortsatt sluttspill i veteranligaen.
Henvendelsen er forelagt veteranutvalget.
VEDTAK:
I samsvar med innstilling fra veteranutvalget innføres det ikke sluttspill i veteranligaen igjen,
da dette er erstattet av NM lag veteran fra 2008.
Budsjettet justeres i samsvar med dette. Enst. vedtatt.
h. Oppnevning ny SUK
Leder av SUK har sendt inn henvendelse om endring/supplering av medlemmene av tidligere
SUK, da tinget ga utvalget mandat til å fortsette.
VEDTAK:

Forbundsstyret har ingen fullmakt til å revurdere medlemmene i et nytt SUK. Tinget fastsatte
at SUK selv skal besørger dette. FS ber derfor SUK selv oppdatere sine medlemmer. Enst.
vedtatt.
056/09 Thon Norwegian Open 2009
Det søkes om ETBF status for turneringen. FS ønsker å forsøke å få til webstreaming fra
turneringen på våre nettsider, noe utstyr må kjøpes inn i forbindelse med dette. Frivillige gis kr.
200,- pr. puljevakt, 3 puljevakter gir i tillegg en reentry. Vi må ha 3 vakter på hver pulje. HL
kommer torsdag morgen.
VEDTAK:

Tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt.
057/09 Personalsak – Lønnsavtale (Unnt.off.)
Lønnsavtale sportssjef.
058/09 Brosjyrer
Utkast til rekrutteringsbrosjyren og informasjonsbrosjyren/sponsorbrosjyren ble lagt fram. Disse
ble gjennomgått og korrigert.
a.
Rekrutteringsbrosjyre
Godkjent med endringer, opptrykk av 10’ ex og sendes haller og klubber, den skal samme
bakgrunn(beige) som informasjonsbrosjyren. Det lage en annen billedcollage på forsiden uten
bursdagsbowling, det tas med både damer og herrer(sjekke billedmateriale). Teksten på forsiden
endres.
b.
Informasjonsbrosjyre (sponsorbrosjyre)
Oppdatere endringer og trykke i 2’ ex.
VEDTAK:

Tas til etterretning. Brosjyrene sendes ut i august eller første halvdel av september. Enst.
vedtatt.
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059/09 Åpne saker.
a. Oppdatering av loven etter Forbundstinget 2009
Lovkomiteen har utarbeidet et oppdatert lovhefte etter tinget, noen punkter/tolkninger må
avklares. Disse ble gjennomgått av HL(lovkomiteen).
VEDTAK:

Tas til etterretning med vedtatte endringer. Enst. vedtak
060/09 Eventuelt
a. Dispensasjon for teknisk godkjenning
Det forelå følgende innstilling fra teknisk komité:
”Teknisk komité gir dispensasjon til noen haller som har blitt kontrollert. Dette gis etter en
mangellapp og hallene gis en frist for å gi en tilbakemelding til NBF om at dette er ordnet. De
hallene som ikke gir tilbakemelding, eller ordner opp i mangler, før neste sesongstart, gis IKKE
fortsatt dispensasjon til spill approbert i denne hall.
Noen haller må gis dispensasjon som følge av at NBF IKKE har hatt kontroll. Disse gis da
dispensasjon inntil det er foretatt kontroll.”
VEDTAK:

Innstilling fra teknisk komité vedtas. Enst. vedtak.
b. Vurdering av inhabilitet
Leder av teknisk komité har bedt FS vurdere hans habilitet som følge av at han også er leder av
Stavanger Bowlinghall.
Forbundsstyret viser til at vi har vært i tilsvarende situasjon tidligere da eier av Veitvet ledet
teknisk komité. Konsekvensen er at leder av TK ikke kan involveres i godkjenning av egen hall.
Denne utføres via kontrollør fra annen del av landet og administrasjonen som gir påskrift på
godkjenningen.
VEDTAK:

FS finner ikke at leder av TK er inhabil som følge av at han er leder av Stavanger bowlinghall
AS med unntak av kontroll av denne hallen. Kontrollen av Stavangerbowlinghall foretas via
administrasjonen i NBF som da fungerer som leder av TK. Enst. vedtak.
Per Klausen
Referent
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