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Vår dato

Vår referanse

15.08.19

FS 5/19

Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 5/19

Til (stede)

Kopi til

Halgeir Ludvigsen (HL)
Terje Vestby Andresen (TVA)
Christer Jakobsen (CJ)
Åse Jacobsen (ÅJ)
Grace Kristiansen (GK)
Nicholas Osborg (NO)
Ulf Hämnäs (UH)
Erik Garder (EG)
Per Iversen (PI)

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen
Ungdomsutvalget

Forfall:
Christin Andersen Löfman (CAL)
Møtested:

Thon Hotel Linne, møterom Grorud

Møtedato/-tid:

Lørdag 10. august, kl 14.00 – 19.30, søndag 11. august, kl 09 – 15.30

AGENDA
39/19

Godkjenning av innkalling og protokoll

FS

40/19

Referatsaker
a) Nordisk møte og ETBF-kongress, 8. – 9. juni
b) EM Herrer 2019
c) Sommerleir 2019
d) Oppussing av kontorlokaler
e) Påmelding og oppsett for ligaspill 2019/20
f) Kretslagsturnering i Drammen, status forberedelser/påmelding
g) Videreføring av samarbeid med Bedrift, inkl «webinar»

HL
UH/EG
UH
PI
PI/EG
PI
HL

Regnskap pr juni 2019
Gjennomgang av regnskapsrapport

PI/HL

41/19

42/19

Beslutningssaker
FS
a) Utnevnelse av medlemmer til åpne plasser i komiteer/utvalg
b) Utnevnelse av FS/NBF-delegater på alle NM, sesongen 19/20
c) Utnevnelse av medlemmer i arbeidsgruppe «Veteran», ref sak 32 b
d) Eventuelle føringer til NBF-delegat, EG, på World Bowling kongressen

43/19

Åpne saker
a) Bowlingjakten, status og fremdrift
b) Felles medlemssystem for idretten, status
c) Streamingkonsept via Joymo
d) NBFs Lov, oppdatering - inkl poengtabeller Stor/Super-Bowler
e) Konseptskisse for Dameturnering i 2020, ref sak 36 d
f) Draktreglement, inkludert felles underdeler for Team-spillere
g) NTB-plattform for PR-arbeid, oppstart av avtale

NO/PI
HL/PI
UH/PI
HL/EG
ÅJ/CK/CAL
EG
PI
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Nytt fra administrasjonen
Generell oppdatering fra GS

PI

Sportslig statusrapport
Forberedelser/planer for junior/U23-samling
Forberedelser og planer før Nordisk U21 på Island
Offentliggjøring av nye Bruttotropper/Team, status
Sportslige fokusområder fremover, basert på erfaringer fra 1. halvår

UH
UH/EG
UH
UH

46/19

Strategi/handlingsplan NBF
FS
Fordeling av ansvars/arbeidsområder internt i FS
Strategiske fokusområder som følge av Forbundsting og Idrettsting 2019
Oppfølging og oppdatering av NBFs løpende strategi og tiltaksplaner

47/19

Eventuelt
Bruk av egenandeler i f.m. sportslige representasjonsoppgaver
Tildeling av Bredde- og Integreringsmidler pr august, redegjørelse
NM-veka 2021 og senere utgaver, vurdering rundt deltagelse

FS
PI
FS

PROTOKOLL
39/19 Godkjenning av innkalling og protokoll
Protokoll fra møte 4/19 ble offentliggjort på bowling.no den 07.06. Det ble meldt inn to nye saker under
Eventuelt: tildeling av midler og NM-veka sin fremtid, se to siste punkter under «Eventuelt».
Vedtak:
Innkalling godkjent med to endringer, og protokoll 4/19 tatt til etterretning og godkjent.

40/19 Referatsaker
a) Nordisk møte og ETBF-kongress 8. – 9. juni
HL supplerte de utsendte saksdokumenter muntlig. Europasonen fremstod på sin kongress som
ganske enige rundt behovet for et bedre arbeid for bowlingen som idrett i regi av World Bowling.
Det synes naturlig å avvente hva som skjer på WB-kongressen 1. sept, se også sak 42, punkt d.
Nordisk møte var lite givende; ingen konkrete beslutninger ble fattet.
b) EM Herrer
Det skriftlige evalueringen til UH ble tatt til etterretning. Resultatene ble dessverre svakere enn hva
forhåpningene var; kan betraktes som en realitetssjekk. Sportslig ledelse har selvsagt trukket
lærdom av mesterskapet, og vil legge sine planer i henhold til dette. Se også sak 45, siste punkt.

Norges Bowlingforbund

Møtereferat, FS 5/19 15.08.19

3 av 9

c) Sommerleir 2019
UH supplerte muntlig sin skriftlige evaluering. Det var ikke mottatt noen evaluering fra arrangør til
møtet. Denne ble mottatt i etterkant. Det er også mottatt noen tilbakemeldinger via e-post fra
foresatte. All dokumentasjon viser at årets sommerleir var å betrakte som vellykket, inkludert god
innsats og sterk dedikasjon fra teknisk arrangør. Fra et trenerfaglig ståsted har UH spilt inn at leiren
bør deles i to deler neste år. Dette for å gi både nybegynnere og viderekomne et best mulig tilbud.
NBF vil bestemme seg for inndeling/oppdeling for 2020-utgaven i løpet av kort tid, med
påfølgende utlysning senest uke 36. PI er ansvarlig.
d) Oppussing av kontorlokaler
PI redegjorde muntlig for den oppussing som er gjort av Forbundslokalene. Resultatet har blitt
vellykket, og alle ansatte anser at det fysiske arbeidsmiljøet har blitt forbedret, samtidig som NBF
fremstår i mer moderne drakt for besøkende.
e) Påmelding og oppsett ligaspill 2019/20
PI og EG redegjorde muntlig for status. Alle påmeldinger/innbetalinger er på plass, og rundeoppsett
offentliggjort. En generell melding om at hjemmelag må kontakte bortelag før kamptidspunkt
fastsettes, ble foreslått sendt ut også i år. PI vil følge opp dette. Det ble også kort redegjort for
status påmelding/forberedelser for Norwegian Open 2019. Her går alt etter planen så langt,
inkludert påmeldingsnivået som er på linje med fjoråret.
f) Kretslagsturnering i Drammen, status forberedelser/påmelding
PI redegjorde muntlig. 14 lag påmeldt. Alle forberedelser går sin gang, i godt samarbeid med lokal
arrangør Drammen Tigers. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.
g) Videreføring av samarbeid med Bedrift, inkl «webinar»
HL redegjorde muntlig for hva som var gjort overfor brukere hos Norges Bedriftsidrettsforbund
etter at ny samarbeidsavtale var inngått. Det har vært gjennomført to «webinarer»: ett som
omhandlet gjennomført oppgradering av løsningen for Bedrift, og ett mer generelt webinar rettet
mot nye brukere. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.

41/19 Regnskap pr juni 2019
HL supplerte muntlig den distribuerte regnskapsrapport pr avdeling, pr juni. De presenterte opplysninger
viste ingen store avvik på avdelingsnivå, og hovedkonklusjonen er at den økonomiske situasjonen 6 mnd
inn i regnskapsåret 2019 er tilfredsstillende, både på inntekts- og utgiftssiden. Det vil være viktig med
iverksettelse av tiltak rundt Trenerutvikling og Rekruttering i 2. halvår, foruten at det hersker en viss
usikkerhet rundt Bingo-inntekter på årsbasis og momsrefusjon (som følge av nye kriterier.) Redegjørelsen
ble tatt til etterretning.
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42/19 Beslutningssaker
a) Utnevnelse av medlemmer til åpne plasser i komiteer/utvalg
Alle nedenstående utnevnelser var enstemmig. FS-medlem GK er gift med Geir Ståle Kristiansen,
og hun var følgelig å anse som inhabil i de utnevnelser som berørte ham.
Ungdomsutvalg:

Jørgen Mathisen, leder, Solør BK (valgt på Forbundstinget)
Vilde Hillestad, Trondheim BK
Silje Kofstad, Blue Strike BK
Sander Kastås-Lindstad, Munken BK

Teknisk Komite

Geir Ståle Kristiansen, leder, Glåmdal BK (opprykk etter at leder trakk seg)
Tom Ingholm, Strike BK

Mesterskapsgruppe: Erik Garder, leder, Forbundskontoret
Geir Ståle Kristiansen, Glåmdal BK (på vegne av Teknisk Komite)
Ragnhild Frøshaug, Sarpsborg BK
Vedtak:
Medlemmer i Ungdomsutvalg, Teknisk Komite, Mesterskapsgruppe og «Veteran»-gruppen er utnevnt i
henhold til ovenstående oversikt.
b) Utnevnelse av FS/NBF-delegater på alle NM, sesongen 19/20
• NM Ungdom 2019, Trondheim, 20. – 22. sept
• NM Veteran Lag 2019, Elverum, 25. – 27. okt
• NM Lag 2019, Oslo, 21. – 24. nov
• NM Junior 2020, Trondheim, 24. – 26. jan
• NM Veteran 2020, Hamar, 12. – 16. feb
• NM Døve/Hørselshemmede, Hønefoss, 20. – 22. mars *
• NM Sgl/Dbl 2020, Heimdal, 7. – 10. mai

ÅJ
TVA
GK/NO
HL
GK
CAL
HL

* Dette under forutsetning at Døveutvalget ønsker endret status på sitt mesterskap allerede fra
2020. Hvis ikke, avholdes «Døvemesterskapet» som tidligere i 2020, med NM-status fra 2021.
CAL vil uansett være NBF-delegat på mesterskapet i Hønefoss, mars 2020.
Vedtak:
Utnevnelse av delegater i henhold til ovenstående oversikt var enstemmig.

Norges Bowlingforbund

Møtereferat, FS 5/19 15.08.19

5 av 9

c) Utnevnelse av medlemmer i arbeidsgruppe «Veteran», ref sak 32 b
Arbeidsgruppe «Veteran» er å anse som en midlertidig arbeidsgruppe som ble besluttet opprettet på
FS-møte 4/19, sak 32, punkt b. Det siteres fra Protokollen:
«Det ble samtidig besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede NBFs fremtidige sportslige
strategi for Veteransegmentet sett i forhold til øvrige medlemssegmenter. Gruppen vil nedsettes på
neste FS-møte, og skal legge frem en strategi i løpet av 2020. Strategien skal ta stilling til
sportslige krav og målsetninger for Veteransegmentet, økonomiske og menneskelige ressurser og
prioriteringer/allokering av disse, inkludert en innstilling til deltagelse/eventuelt omfang av
deltagelse i VM Senior 2021 kontra EM Senior 2022. Veteranutvalget vil selvsagt involveres i det
videre arbeidet, inkludert deltagelse i arbeidsgruppen.»
Det skal nedsettes et mer detaljert mandat for arbeidsgruppen. TVA og PI vil legge frem et
mandatforslag til FS-møte 6/19, 5. oktober, med påfølgende ferdigstillelse og godkjenning.
Arbeidsgruppen forventes deretter å komme med en statusrapport for sitt foreløpige arbeid til FSmøtet i desember.
Følgende personer ble utnevnt til arbeidsgruppen:
• Terje Vestby Andresen, leder, Forbundsstyret
• Ulf Hämnäs. Forbundskontoret/Sportslig
• Ola Bjørtomt, Bekkelaget BK (på vegne av Veteranutvalget)
Vedtak:
Medlemmer i arbeidsgruppe «Veteran» ble enstemmig utnevnt.
d) Eventuelle føringer til NBF-delegat, EG, på World Bowling kongressen
EG fikk primært en føring: stemme på den finske presidentkandidaten. Det ble også gitt føringer
rundt stemmegiving på visepresident. Gjennomgang av innkomne saker medførte diverse
kommentarer og retningslinjer for EG rundt NBF sine synspunkter. Skulle det bli behov underveis,
bes EG ta direkte kontakte med HL via telefon/e-post for drøftelser.
Vedtak:
De ovennevnte føringer til kongress-delegat var enstemmige.

43/19 Åpne saker
a) Bowlingjakten, status og fremdrift
PI redegjorde muntlig for sin overlevering av saken til NO på sistnevntes initiativ. Siden forrige FSmøte har det ikke skjedd noe konkret nytt i denne saken mot relevante kontaktpersoner, noe som nå
skal gjøres. Det vil først medføre dialog med styreleder i Stolpejakten. NO vil følge opp, og holde
TVA og PI informert om fremdrift, og eventuelt behov for bistand. Opprettholdes som Åpen Sak.
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b) Felles medlemssystem for idretten, status
Intet nytt i saken, utover skriftlig saksdokument som gjengav generell informasjon fra NIF. NBF vil
følge opp informasjonen og ha dialog med NIF rundt sakskomplekset. HL, med bistand fra Sven
Tore Iversen, vil sammen med PI fortsatt være sentral i så henseende. Opprettholdes som Åpen Sak.
c) Streamingkonsept via Joymo
Intet har skjedd i sommer, som tidligere antydet. Joymo har vært eksponert via et samarbeid med
Norway Cup, og konseptet er fortsatt interessant. UH vil følge opp for fortsatt vurdering av mulig
samarbeid. Opprettholdes som Åpen Sak.
d) NBFs Lov oppdatering - inkl poengtabeller Stor/Superbowler
Instruks og mandat for Døveutvalget ble vedtatt. Det samme gjaldt reglement for NM
Hørselshemmede og Døve. Det synes hensiktsmessig at HL tar en siste gjennomgang av revidert
lovtekst med henvisninger/noter etc sammen med Lovkomiteen, før ny lovversjon legges ut, senest
01.09. Saken lukkes.
e) Konseptskisse for Dameturnering i 2020, ref sak 36 d
Skriftlig saksdokument i form av en kortfattet skisse ble tatt til etterretning. ÅJ/CAL/GK vil
kontakte potensielle arrangører, og komme med forslag til sted, dato og spilleformat til neste FSmøte. Opprettholdes som Åpen Sak.
f) Draktreglement, inkludert felles underdeler for Team-spillere
EG vil fortsette sitt arbeid med å fremskaffe bilder av alle klubbdrakter, inkludert underdeler.
Reglement fra fotballen vil sjekkes, og innspill derfra vil om nødvendig benyttes med tanke på
konsekvenser ved manglende innrapportering fra klubbene. EG vil også fortsette sitt arbeid med å få
frem felles underdeler for alle Team-spillere. Så snart disse underdelene foreligger, vil draktene
fotograferes/offentliggjøres. Opprettholdes som Åpen Sak, men bør kunne lukkes på neste møte.
g) NTB-plattform for PR-arbeid, oppstart av avtale
PI har ikke greid å etablere kontakt med relevant person hos NTB igjennom/etter sommeren. PI vil
følge opp. Opprettholdes som Åpen Sak, men bør kunne lukkes på neste møte.

44/19 Nytt fra administrasjonen
PI utdypet muntlig den utsendte oversikt vedrørende ulike tiltak som skal gjennomføres i regi av
Forbundskontoret resten av året, primært sportslige. Orienteringen ble tatt til etterretning. Videre ble det
gitt innspill fra FS rundt ønsket fremtreden for ansatte i forbindelse med representasjonsoppdrag. PI tok
dette til etterretning, og vil følge opp. På generell basis redegjorde PI ellers for arbeidsmiljø og
samarbeidsforhold som anses som gode, både internt på Forbundskontoret og mot FS. Samtidig ble det
henvist til det NIF-kurs som FS og Forbundskontoret hadde gjennomført i forkant av FS-møtet. Her var det
enighet om at kommunikasjonsform og samarbeidsrutiner fortsatt kan bli bedre - foruten at ansvars- og
oppgavefordeling med oppfølgingsansvar er viktige punkter fremover, ref også sak 46.
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45/19 Sportslig statusrapport
UH redegjorde muntlig for
• Forberedelser/planer for junior/U23-samling
• Forberedelser og planer for Nordisk U21 på Island
• Offentliggjøring av nye Bruttotropper/Team, status
Denne redegjørelsen ble tatt til etterretning, etter at det spesielt ble påpekt at spillerkontraktene må
oppdateres på flere områder i forkant av offentliggjøring av nye tropper, inkludert konkretisering av etiske
retningslinjer og drakt/bekledningsreglement. UH vil følge opp, i samråd med HL og Sportslig Utvalg.
UH hadde utarbeidet et skriftlig saksdokument til siste del-agendapunkt: «Sportslige fokusområder
fremover, basert på erfaringer fra 1. halvår». UH supplerte sine synspunkter muntlig, og det var generell
tilslutning til retningsendringen som ble skissert. Denne går i hovedsak ut på at felles, sentrale samlinger
for Team Herrer og Team Damer vil avvikles for en periode, og erstattes med tettere, lokal oppfølging av
aktuelle spillere lokalt = UH vil reise ut i miljøet for oppfølging/coaching/dialog. Slik vil også klubbene og
lokale trenere kunne bli mer involvert, samtidig som oppfølgingen blir mer relevant og hensiktsmessig for
den enkelte spiller.
Den nye metodikken vil benyttes inntil videre, og aktuelle spillere får informasjon umiddelbart etter møtet.
Metodikken vil ikke benyttes for Junior/U23 - her beholdes systemet med sentrale samlinger.

46/19 Strategi/Handlingsplan NBF
Dette punktet ble behandlet og gjennomført på søndag 11. august. På lørdag 10. august ble alle andre
agendapunkter behandlet. Før selve FS-møtet startet på lørdag, ble det dessuten gjennomført et «styrekurs»
i regi av NIF. Dette har vært gjort de seneste årene, som en hjelp og støtte for nyvalgt FS. Kurset var nyttig,
og la til en viss grad premissene for arbeidet med sak 46, spesielt med tanke på arbeidsfordeling og
oppfølging av denne. Fordeling av ansvarsområder/arbeidsoppgaver for Tingperioden gjengis nedenfor.
Utover dette ble følgende ting spesielt vektlagt i løpet av strategiarbeidet på søndagen:
•

Høringsnotatet til IDRETTEN SKAL vil brukes som mal for utarbeidelse av tiltak i NBFs egen
strategiplan. NBFs planverk skal bygge på IDRETTEN SKAL og også IDRETTEN VIL. Det
konstateres at forskjellene er relativt små, rent disposisjonsmessig mellom NIF og NBF sine
planverk. NBF må dog selvsagt stryke/legge til elementer, basert på egen situasjon. FS og til dels
Forbundskontoret har fått områder som skal følges opp til neste møte. Hovedområdene, som
fremkommer i planverket fra NIF, er supplert med «Imagebygging» som FS opplever som særskilt
relevant for NBF. «Rekruttering» som fokusområde, ref Forbundsting 2019, vil inngå i
hovedområdene «Livslang Idrett» og «Bedre Klubb». De ansvarlige er:
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TVA
HL
ÅJ
UH
NO/HL (inkl sosiale media hvor Jørgen Mathiesen vil bistå)

•

Et spørreskjema til klubbene skal utarbeides, med tanke å kartlegge hvorvidt klubben ønsker å være
en breddeklubb eller også en klubb med ønske om å få frem toppidrettsutøvere i bowling. Svarene
vil legge føringer for hva NBF/FS skal legge vekt på fremover - rent strategisk og ressursmessig.
Skjemaet vil utarbeides av PI/UH/ÅJ i løpet av august, med påfølgende godkjenning av FS.
Skjemaet sendes ut i september, med svarfrist 1. oktober.

•

Søknad til Sparebankstiftelsen rundt NBFs integreringsarbeid vil utarbeides i løpet av 2019, som
følge av at to søknader til ExtraStiftelsen ikke har gitt resultater. PI vil være ansvarlig for arbeidet.

Fordeling av ansvarsområder/oppgaver:
Fordeling av oppfølgingsansvar fra FS-medlemmer (kontakt i administrasjonen lengst til høyre)
Integreringsutvalg:
CAL
PI
Lovkomite:
HL
PI
Ungdomsutvalg:
NO/GK/ÅJ
PI
Veteranutvalg:
TVA
PI
Seriekomite:
HL
EG
Sportslig utvalg:
CJ
UH
Teknisk komite:
GK
EG
Mesterskapskomite:
TVA, GK
EG
Døveutvalg:
CAL
EG
Øvrige arbeidsområder for FS (kontakt i administrasjonen lengst til høyre)
Rekruttering:
TVA, CAL
EG
Damesatsning:
NO, GK, ÅJ
UH
Turneringsspill:
TVA, NO
EG
Økonomi:
HL
PI
Livslang idrett:
TVA, CJ
PI
Administrasjon:
HL, CAL
PI
Media/Kommunikasjon:
NO
PI
IT/Hjemmeside:
HL
UH
Sponsor/Marked:
NO
PI
Anlegg:
NO, ÅJ, GK, HL
UH
Klubb/krets
NO, GK, ÅJ
PI
Bredde
CJ, ÅJ, CAL
PI
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47/19 Eventuelt
a) Bruk av egenandeler i f. m. sportslige representasjonsoppgaver
FS mener at den metodikk som har vært benyttet i forbindelse med uttak og deltagelse i VM Senior = over
50 år, har vært uproblematisk. Det har dog kommet spørsmål om fremgangsmåten er lovlig, og
Lovkomiteen er følgelig bedt om å utrede spørsmålet. Det påregnes et svar fra Lovkomiteen til neste FSmøte, med påfølgende FS-behandling.
b) Tildeling av Bredde/Integreringsmidler pr august, redegjørelse fra PI
Redegjørelsen ble tatt til etterretning. PI vil i løpet av uke 33 offentliggjøre begge tildelingsrunder i 2019,
slik at alle klubber kretser kan få impulser til selv å søke ved en senere anledning.
c) NM-veka 2021 og senere utgaver, vurdering rundt deltagelse
Som følge av at man aldri kan vite om NM-veka vil legges på steder hvor det er bowlinghall eller ikke,
foruten det faktum at både vinter- og sommerutgaven legges til tider på året som korresponderer meget
dårlig med terminlisten, er FS av den oppfatning at NBF ikke ser seg i stand til å delta i fremtidige NMveker. Denne vurderingen skyldes også at man ikke ser seg tjent med potensielle krav fra NRK til endring
av spilleformat for vårt viktigste NM for å bli mest mulig TV-vennlig. FS har følgelig besluttet å meddele
NIF og NRK at bowling ikke vil være aktuell idrett under noen NM-veker, verken sommer eller vinter, i
overskuelig fremtid. Beslutningen medfører også at NBF ikke behøver å ta forbehold for NM-veka ved
utlysning av NM-arrangement for 2021 og videre fremover.

