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Vår dato

Vår referanse

07.06.18

FS 3/18

Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 3/18

Til (stede)

Kopi til

Halgeir Ludvigsen (HL)
Terje Vestby Andresen (TVA)
Christer Jakobsen (CJ)
Åse Jacobsen (ÅJ)
Roshild Jensen (RJ)
Sven Tore Iversen (STI)
Per Iversen (PI)

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen

Forfall:
Marie Paulsson Berg (MPB)
Møtested:

Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Møtedato/-tid:

Lørdag 2. juni, kl. 10.30 – 17

AGENDA
21/18

Godkjenning av innkalling og protokoll

FS

22/18

Referatsaker
a) NM Single/double 2018, evaluering
b) Ledermøtet 2018 (Gardermoen, 25. – 26. mai)
c) Oppsummering av Kretsseminar 2018, inkl status referat
d) Årsmøte i SFF
e) Sommerleir 2018, status påmelding/forberedelser

PI
HL/PI
FS/PI
PI
PI

Regnskap pr april, 2018
Gjennomgang av regnskapsrapporter pr april, 2018

PI/HL

Beslutningssaker
a) Ny arrangør av Ungdoms-NM 2018, formell tildeling
b) Uttakskriterier for VM senior 2019 (innstilling fra Sportslig utvalg)
c) Møteplan for FS-møter frem til Forbundsting 2019

FS
FS
FS

Åpne saker
a) Instruks for Døveutvalg og Døvemesterskap
b) Sportsplan NBF, status og fremdrift
c) Planverk «Rent Særforbund» og samarbeid med ADNO
d) GDPR-forberedelser, basert på forespørsel fra Bedriftsidrett

RJ
PI/UH
PI
PI/FS

Nytt fra administrasjonen
Generell oppdatering fra GS

PI

23/18

24/18

25/18

26/18
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28/18

29/18
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Sportslig statusrapport
Uttak U21-VM
Status forberedelser Dame-EM
Trenerutvikling, inkl deltagelse på seminarer og forholdet til OLT
Planer for resten av 2018, inkludert uttak/krav til Bruttotropper

UH/PI
UH/PI
UH/PI
UH/PI

Strategi/handlingsplan NBF
Oppfølging og oppdatering av NBFs løpende strategi og tiltaksplaner

FS

Eventuelt

PROTOKOLL
21/18 Godkjenning av innkalling og protokoll
Protokoll fra møte 2/18 ble offentliggjort på bowling.no den 08.05.
Vedtak:
Innkalling godkjent, og protokoll tas til etterretning.

22/18 Referatsaker
a) NM Single/Double2018, evaluering
Skriftlige evalueringer ble tatt til etterretning, supplert med muntlige diskusjon. Mesterskapet ble
ansett som vellykket til tross for noen mindre «skjønnhetsflekker». Honnør til arrangør. Seremoni
med Wilkinsons sverd vil fra 2019 gjøres for begge klasser. Selve sverdet vil oppbevares på
Forbundskontoret mellom mesterskap.
b) Ledermøtet 2018 (Gardermoen 25. – 26. mai)
HL og PI redegjorde muntlig. Møtet fremstod som et av de bedre Ledermøtene, med mindre
enveisdialog enn tidligere. Forhåndsmøte med representant fra Idrettsstyret hadde gitt lite utslag i
saksdokument vedrørende anleggsutvikling. Bowling ble omtalt som en av fire idretter hvor
økonomiske inngangsbarrierer fremstår som høye. Dette skyldes primært bevilgningsnivået fra det
offentlige kontra andre idretter, spesielt på anleggssiden.
c) Oppsummering av Kretsseminar 2018, inkl status referat
Seminaret ble ansett som vellykket. Referatet er forsinket, PI vil ha dette klart i løpet av juni. Det
fremkom diverse innspill som skal følges opp, blant annet rundt rekruttering. Konkret resultat i
etterkant har vært opprettelse av Facebook-gruppe for kretsene. Den positive opplevelsen med årets
seminar, inkl kretsenes «egentid», viser at kretsene bør få ansvaret for en større del av seminaret i
2020. En mulighet vil kunne være at kretsene arrangerer/fastsetter agenda selv, og inviterer
FS/Forbundskontoret. Endelig avklaring for 2020-utgaven vil gjøres i samråd med kretsene.
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d) Årsmøte SFF
PI var tilstede på møtet, og redegjorde muntlig som supplement til saksdokumentene. FS tok
redegjørelsen til etterretning. Fremtidig relevans for SFF er ikke åpenbar, men det vil åpenbart
være status quo rundt SFF inntil Idrettstinget vil være avholdt i 2019.
e) Sommerleir 2018, status påmelding/forberedelser
PI redegjorde muntlig. Cirka 35 påmeldte deltakere. Dialog med arrangør er utmerket.
Sommerleiren vil åpenbart bli et bra, og viktig, arrangement også i 2018.

23/18 Regnskap pr april, 2018
HL og PI utdypet utsendt regnskapsrapport muntlig. Ingen store avvik kontra budsjett, verken på inntektseller utgiftssiden. FS tok redegjørelsen til etterretning.

24/18 Beslutningssaker
a) Ny arrangør av Ungdoms-NM 2018, formell tildeling
Basert på dialog med opprinnelig arrangør, kombinert med rapportert teknisk status i opprinnelig
hall, har NBF funnet det helt nødvendig å finne en ny arrangør for Ungdoms-NM 2018. Det har
lyktes; Drammen Tigers har sagt seg villig til å overta arrangementet fra Ringerike BK - fortsatt
på samme, terminfestede dato: 21. – 23. september. Arrangementshall: Bowling1 Drammen
Vedtak:
Drammen Tigers er tildelt Ungdoms-NM 2018.
b) Uttakskriterier for VM Senior 2019 (innstilling fra Sportslig Utvalg)
Innstillingen ble gjennomgått. FS fant det formålstjenlig å endre uttakskriteriene noe, med følgende
resultat:
•
•
•
•
•

•

Samme poengsystem som for WC-kvalifisering 2018/19
De samme 5 turneringer som i WC-kvalifiseringen + NM Veteran 2019 er poenggivende
Intet krav til antall turneringer, totalt poengantall avgjør - uavhengig av antall turneringer
De fire beste spillere i begge klasser vil være automatisk kvalifisert
Hvis noen av de fire beste spillere ikke ønsker å delta, vil spillere utover Topp 4
forespørres. Sportslig utvalg vil fastsette tilleggskriterier for å bli forespurt = ikke
automatisk nr 5 som vil spørres først, ei heller deretter nr 6. Et sportslig kriterium vil være
avgjørende for rekkefølgen utover Topp 4, trolig knyttet opp mot rankingpoeng.
Hvis Topp 4 ikke ønsker å delta, er det ikke automatikk i at spillere utover Topp 4 vil
forespørres i det hele tatt; avhenger av sportslig vurdering knyttet opp til fastsatt kriterium.
Kriterium vil foreligge i løpet av juni 2018.
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•

NBF vil dekke påmeldingsavgift, spilletrøyer og lagleder/coach under mesterskapet. Reise
og opphold dekkes av deltagerne selv.

•

VM-spillere forplikter seg til å følge NBFs ordinære representasjonsregler, noe som blant
annet betyr intet inntak av alkohol fra avreise i Norge frem til avslutningsbanketten

Vedtak:
Uttakskriterier og økonomisk NBF-bidrag for VM Senior 2019 er fastsatt, og vil kommuniseres til alle
klubber i løpet av juni 2018.
c) Møteplan for FS-møter frem til Forbundsting 2019
Møteplan ble gjennomgått, og følgende oppsett ble vedtatt: (NBF-delegater til ulike mesterskap for
sesongen 18/19 vil utpekes på neste FS-møte, i august.)
•
•
•
•
•
•

Lørdag 11. august - Oslo
Lørdag 6. oktober - Oslo
Lørdag 1. desember - Oslo, inkl julemiddag og overnatting
Fredag 25. - lørdag 26. januar - Sarpsborg. Oppstart kl 14 fredag, hjemreise søndag
Lørdag 23. mars - Oslo
Fredag 26. april - Oslo/Gardermoen

Vedtak:
Møteplan for FS-møter 2. halvår 2018 og 1. tertial 2019 er fastsatt.

25/18 Åpne saker
a) Instruks for Døveutvalg og Døvemesterskap
Instruksene ble presentert. Disse er ikke ferdigstilt, og må også sees i sammenheng med Døveliga
som ønskes igangsatt som et prøveprosjekt for sesongen 18/19. Det synes å kunne stille inntil 8 lag,
og påmeldingsavgiften vil være den samme som for Veteranliga, kr 1.500. Formell invitasjon, med
reglement, må utarbeides, parallelt med instrukser for Døveutvalg og Døvemesterskap. RJ er
ansvarlig for videre oppfølging. Opprettholdes som Åpen Sak.
b) Sportsplan NBF, status og fremdrift
Saken har vært stilt i bero siden forrige FS-møte i påvente av tiltredelsen til UH. Han har fått
ansvaret for det videre arbeidet, sammen med EG, CJ og PI. (Sportslig utvalg.) UH har påbegynt
arbeidet, med god fremdrift; dog er arbeidet ikke ferdigstilt. Opprettholdes som Åpen Sak.
c) Planverk «Rent Særforbund og samarbeid med ADNO
PI er i dialog med ADNO. Arbeid gjenstår før godkjenning vil foreligge, etter planen i løpet av
høsten 2018. PI er ansvarlig. Opprettholdes som Åpen Sak.
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d) GDPR-forberedelser, basert på forespørsel fra Bedriftsidrett
NBF vil starte med å inngå en databehandler-avtale med Iversen Data. Denne avtalen, som skal
foreligge senest medio juni, vil legges til grunn for det videre arbeid med GDPR-forberedelser,
inkludert svar til Bedriftsidrett som skal utarbeides innen utgangen av juni. Ansvarlig PI, med støtte
fra STI. Innføringen av GDPR vil uansett ikke tre i kraft før i løpet av juli, tidligst.

26/18 Nytt fra administrasjonen
PI redegjorde muntlig. Stemningen på kontoret fremstår som god. Avtalen med Frank Selvåg er avviklet
med virkning pr utgangen av juni. Det kan være aktuelt med fremtidig ad-hoch samarbeid med Frank S.
FS tok orienteringen til etterretning.

27/18 Sportslig statusrapport
Den skriftlige redegjørelsen fra UH som innbefattet en rekke elementer ble gjennomgått og diskutert. FS
tok orienteringen til etterretning som sådan, samtidig som man bekreftet de tidligere vedtatte grunnkrav til
spillere i bruttotropper som tidligere har blitt vedtatt. ( Sak 5/18, punkt c). De sportslige «tilleggskrav» som
ble presentert, ønskes videreutviklet med ferdigstillelse fra Sportslig Utvalg tidlig i august, i forkant av FSmøte 4/18. (11. august) Neste uttak/supplering av de ulike Bruttotropper vil finne sted pr 1. september.

28/18 Strategi/Handlingsplan NBF
Det strategidokument som ble presentert på Kretsseminar, ble gjennomgått, inkl fordeling av
ansvarsområder og oppgaver til den enkelte i FS. På neste FS-møte vil videreutvikling og oppdatering
dokumentet være et hovedtema. Ansvarlig: hele FS

29/18 Eventuelt
a) #ALLEMEDstafett
HL redegjorde for konseptet og hva som skjedde rundt dette på Ledermøtet. NBF vil fokusere på
ulike tiltak: Bowlingens Dag - Roll-ups for klubber, til bruk i haller for å treffe «prospects» arrangere «Byttedager etc. Konseptet vil følges opp over sommerferien, i første omgang som Åpen
sak på FS-møte 4/18.
b) Status ligapåmelding 18/19
PI redegjorde muntlig. Påmeldingsstrømmen synes å være på linje med tidligere år, uten at noen
status er utarbeidet så langt. Fakturaer for klubbavgift er sendt ut.
c) Gjensidige Games 16. juni
NBF vil være representert, som ett av 20 særforbund, på familiedag for Gjensidige på Bislett
stadion. NBF vil ha stand bemannet av PI og landslagsspiller, trolig Jens Mathiesen.
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d) Justering hjemmeside = loger etc
Logo for Veitvet Bowling Senter fjernes fra forsiden, mens logoer for Thon Hotels og Gjensidige
skal inkluderes. Ansvarlig er STI.
e) Døveliga
Prøveprosjekt i sesongen 18/19. Se også sak 25/18, punkt a.
f) President Marie Paulsson Berg trekker seg som president
MPB har meddelt FS at hun av personlige årsaker ikke ser seg i stand til å fortsette som NBFs
president. FS tar dette til etterretning. Visepresident HL overtar følgelig som president frem til
Forbundsting 2019. Det utpekes ingen ny visepresident. RJ trer inn som ordinært FS-medlem, mens
STI gjenstår som eneste varamedlem.

