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Vår dato

Vår referanse

12.12.19

FS 7/19

Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 7/19

Til (stede)

Kopi til

Halgeir Ludvigsen (HL)
Terje Vestby Andresen (TVA)
Christin A Löfman (CAL)
Åse Jacobsen (ÅJ)
Grace Kristiansen (GK)
Nicholas Osborg (NO)
Christer Jakobsen (CJ) - ankom cirka kl 15, lørdag
Ulf Hämnäs (UH) - deler av lørdag, ikke søndag
Erik Garder (EG) - deler av lørdag, ikke søndag
Per Iversen (PI)

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen
Ungdomsutvalget

Møtested:

Thon Hotel Oslofjord, Sandvika

Møtedato/-tid:

Lørdag 7. desember, kl 09.30 – 18.00, søndag 8. desember, kl 09.00 – 12.30

AGENDA
57/19
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58/19

Referatsaker
a) Norwegian Open 2019, evaluering
b) SFF-møte 23.10
c) SFA-møte, 29. – 30.10
d) NM Veteran Lag 2019, evaluering
e) NM Lag 2019, evaluering
f) Høringsmøte med NIF, 11.11
g) Ledersamling: NIF, IK og Særforbund, 29. – 30.11
h) Arbeidsgruppe «Direkte medlemskap», status så langt
i) World Bowling, kongress-protokoll og generell status

PI
PI
PI
TVA
EG/PI
PI
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PI
EG/HL/PI
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Gjennomgang av regnskapsrapport

PI/HL

Budsjett 2020
Gjennomgang av forslag

PI/HL

59/19

60/19
61/19

Beslutningssaker
a) Fastsette Budsjett 2020
b) Tildeling av alle NM-arrangement 2021
c) Norwegian Open 2020, lokalisering
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Åpne saker
a) Bowlingjakten, status og fremdrift
b) Felles medlemssystem for idretten, status
c) SolidSport og streaming
d) Konseptskisse for Dameturnering i 2020
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e) Draktreglement, inkludert felles underdeler for Team-spillere
f) Mesterskapsgruppen, sjekkliste og evalueringsmal
g) Søknad som arrangør for Døve-EM 2022

EG
EG
PI

Nytt fra administrasjonen
Generell oppdatering fra GS

PI

Sportslig statusrapport
ECC 2019, sportslig referat
Nordisk U21 på Island, sportslig referat
World Cup 2019, sportslig referat
Sportslig metodikk, inkludert kontrakter/kravspesifikasjoner/tropper
Planer for 2020, inkl evt konsekvenser som følge av tildelt budsjett

UH
EG
UH
UH
UH

Innføring av visuell kulekontroll
Erfaringer så langt
Behov for konkrete retningslinjer

EG/TVA
FS

Strategi/handlingsplan NBF
FS
Oppfølging av sak 55, inkludert avrapportering/fremdrift på de ulike områder
• Livslang idrett
TVA
• Anlegg
HL
• Bedre Klubb
ÅJ
• Toppidrett
UH
• Imagebygging
NO/HL
Dessuten gjennomgang av status for «andre punkter», sak 55

67/19

Eventuelt
a) Oppdatere Lovnorm til neste møte
b) Idrettens Styrebarometer, presentasjon av resultater
c) Årets Bowler og Bragdmerket
d) Utmelding for juniorer, presisering av intensjon i regelverket
e) Nytt scoresystem, forespørsel vedr mulig pilotforsøk

PROTOKOLL
57/19 Godkjenning av innkalling og protokoll
Protokoll fra møte 6/19 ble offentliggjort på bowling.no den 11.10. Det ble meldt inn fem saker under
Eventuelt: se punkter under «Eventuelt».
Vedtak:
Innkalling godkjent med fem endringer, og protokoll 6/19 tatt til etterretning og godkjent.
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58/19 Referatsaker
a) Norwegian Open 2019, evaluering
Ingen skriftlige evalueringer var utarbeidet. Muntlig evaluering/diskusjon ble gjennomført.
Turningen fremstod som akseptabelt gjennomført. Hallen fungerte bedre enn under 2018versjonen. Deltagelsen var noe skuffende kontra de senere år, særlig sviktet norske, mannlige
spillere. Det var enighet om at turneringen har behov for en viss fornyelse/oppgradering, primært
ved å arrangeres et annet sted. Veitvet har vært arrangørsted i en årrekke; det synes nå påkrevet å
finne en annen lokalisering for turneringen i samråd med hovedsponsoren, VBS Bowling,
b) SFF-møte 23.10
PI var til stede på møtet, og redegjorde muntlig fra dette. Møtet fremstod ikke som spesielt
interessant eller relevant for vår virksomhet. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.
c) SFA-møte 29. – 30.10
PI var til stede på møtet, som foregikk i Halden. Det var heller ikke denne gangen utarbeidet noe
formelt skriftlig referat fra «styringsgruppen». PI redegjorde følgelig muntlig fra møtet. Ny avtale
med Thon Hotels ble bekreftet, til tross for at Danseforbundet har gått ut av SFA. En utkast til
formell samarbeidsavtale mellom allianse-medlemmene vil foreligge i januar. NBF er fortsatt
positivt innstilt til SFA-medlemskap; bidrar blant annet til sponsorinntekter som ellers hadde vært
krevende og fått tilgang til.
d) NM Veteran Lag 2019, evaluering
Skriftlige evalueringer ble tatt til etterretning. Mesterskapet fremstod som vellykket, med honnør til
arrangøren, Elverum BK, og Bowlinghallen Solør for god gjennomføring til tross utfordringen
rundt sen flytting av mesterskapet til ny hall. Oljeprofilen møtte en del kritikk, og NBF har merket
seg denne. Kommunikasjon mellom hallen og NBF vedrørende valg av oljeprofil vil gjennomgås
med tanke på fremtidig dialog mellom impliserte parter. Dette som følge av ulik oppfatning av hva
som faktisk ble kommunisert denne gang.
e) NM Lag 2019, evaluering
Skriftlig evaluering fra EG ble tatt til etterretning. Som følge av at hele FS også var til stede under
mesterskapet ble det også gjennomført en muntlig diskusjon. Det var enighet om at mesterskapet
hadde medført visse utfordringer, primært rundt arrangørstabens kvalitet/kvantitet i noen puljer og
oppfølging av draktreglement. Det vil for fremtidige NM vurderes å fastsette en formell rolle for
utpekt NBF-delegat som sparringspartner for turneringsleder i vanskelig saker, les regelbrudd o.l.
Visuell kulekontroll ble til dels en flaskehals rent tidsmessig; det burde vært mer enn en kontrollør
som utførte denne kontrollen, noe som spilles inn til Mesterskapsgruppen. Draktkontroll, utføres
samtidig med kulekontroll, ble også spilt inn som et fremtidig kontrollpunkt.
f) Høringsmøte med NIF 11.11
PI redegjorde muntlig som supplement til utsendt saksdokumenter. Støyen rundt beslutningen i
Idrettsstyret rundt forvaltningsordningen har til dels vært kraftig. NIF synes dog å ha oppfattet
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signalene, og saken synes å roe seg - også fordi det skal gjennomføres individuelle møter med alle
særforbund på nyåret. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.
g) Ledersamling NIG, Idrettskretser og Særforbund, 29. – 30.11
HL redegjorde muntlig. HL og PI var til stede på vegne av NBF. Samlingen ble oppfattet som bra,
med konstruktive seanser - også i grupper - rundt kompetansedeling, samhandling og
prestasjonskultur. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.
h) Arbeidsgruppe «Direkte medlemskap», status så langt
PI redegjorde muntlig som supplement til utsendt saksdokumenter. Det er så langt gjennomført to
møter, så langt primært av innledende karakter. Gruppen fremstår som kompetent, med et
spennende mandat. Neste møte blir i januar, hvor Brettforbundet er invitert til å fortelle om sitt
pilotprosjekt rundt direkte medlemskap. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.
i) World Bowling, kongress-protokoll og generell status
Det har skjedd store endringer i WB, inkl skifte av ledelse i administrasjonen og kansellering av
flere VM som var lagt til Las Vegas. Disse mesterskapene er lyst ut på nytt, og spesielt UngdomsVM er av interesse for NBF. (Single-VM vil uansett gå uten norsk deltagelse.) Selve Protokollen
fra kongressen ble tatt til etterretning. Den øvrige utviklingen innen WB, inkludert fastsettelse av
nye VM-arrangører i 2020, kan bare avventes.

59/19 Regnskap pr oktober 2019
HL og PI supplerte muntlig den distribuerte regnskapsrapport pr avdeling, pr oktober. De presenterte
opplysninger viste ingen vesentlige avvik på avdelingsnivå, og hovedkonklusjonen er som tidligere i 2019
at den økonomiske situasjonen er tilfredsstillende, både på inntekts- og utgiftssiden. Momsrefusjon 2019
blir noe lavere enn budsjettert som følge av et nytt regelverk for 2019. Det estimeres et årsoverskudd i
størrelsesorden kr 250.000, noe som blant annet skyldes at budsjetterte midler til Bowlingjakten ikke vil
benyttes i 2019. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.

60/19 Budsjett 2020
Utarbeidet budsjett 2020 ble presentert av HL og PI. Deretter en diskusjon, primært med fokus på Sportslig,
Rekruttering og Utdanning. Noen mindre poster ble flyttet mellom ulike avdelinger, men totalbudsjettet ble
opprettholdt i henhold til innstilling fra HL/PI. Innen Sportslig ble det lagt en prinsipiell føring i form av at
formelle krav i henhold til spillerkontakter for 2020 skal være oppfylt av spillere for at man skal være
aktuell for mesterskapsdeltagelse. Er det ikke tilstrekkelig antall spillere som har oppfylt kravene, vil det
ikke sendes fulle lag, selv om det er budsjettert med dette. (Gjelder primært EM Herrer og EM Damer.)
Midler som eventuelt frigjøres, skal benyttes til samme spillergruppe. Totalbudsjett 2020 viser et
underskudd på kr 243.000. Dette anses som forsvarlig basert på at estimat for årsoverskudd i 2019 ligger på
samme nivå som budsjettert underskudd i 2020.
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61/19 Beslutningssaker
a) Fastsette Budsjett 2020
Budsjettet som ble gjennomgått i sak 60 ble godkjent, dog under visse forutsetninger:
• Skulle det vise seg at årsoverskudd 2019 blir lavere enn estimert, ref sak 59
og/eller
• de offentlige tilskuddene via NIF, såkalte Post 2/3-midler, skulle bli lavere enn budsjettert
vil Budsjett 2020 revideres slik at samlet/akkumulert årsresultat for 2019 og 2020 skal gå i 0.
En slik eventuell revisjon planlegges gjennomført på FS-møte 1/20, 1. februar. Om dette ikke er
praktisk gjennomførbart pga manglende relevant informasjon, vil budsjettrevisjon foregå i et
ekstraordinært FS-møte (via Skype/Teams) senest uke 7.
Vedtak:
Budsjett 2020, som viser et underskudd på kr 243.000, ble vedtatt, med forbehold. Vedtaket var enstemmig.
b) Tildeling av alle NM-arrangement 2021
Innstilling fra Mesterskapsgruppen ble gjennomgått. Tildelingen ble som følger:
• NM sgl/dbl 2021
Hedmark/Oppland Bowlingkrets
• NM lag 2021
Trøndelag Bowlingkrets
• NM Junior 2021
Molde BK
• NM Ungdom 2021
Rogaland BK
• NM Veteran 2021
Sofiemyr BK
• NM Veteran Lag 2021
Munken BK
Tildeling av NM Døve/Hørselshemmede 2021 ble utsatt. NBF ønsker å kontakte landets døveklubber for å sjekke om ikke en eller flere av disse klubbene kan arrangere dette mesterskapet.
(Ingen døve-klubber hadde søkt.)
PI vil følge opp. Det forutsettes at en tildeling kan gjøres på FS-møte 1/20.
Vedtak:
Alle tildelinger av NM 2021 var enstemmig.
c) Norwegian Open 2020, lokalisering
PI redegjorde muntlig som supplement til utsendt saksdokumenter. Redegjørelsen ble tatt til
etterretning. Det er en hall som fremstår som spesielt interessant for NBF som arrangør, også med
støtte fra hovedsponsor. Tildeling kan kun gjøres betinget. Dette som følge av at endelig tildeling
avhenger av den avtale som vil kunne fremforhandles. PI får mandat til å iverksette forhandlinger
med den aktuelle hallen. Tildeling forventes gjennomført på FS-møte 1/19.
Vedtak:
Intet lokaliseringsvedtak ble fattet. GS Per Iversen fikk mandat til å inngå forhandlinger med utpekt hall.
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62/19 Åpne saker
a) Bowlingjakten, status og fremdrift
PI redegjorde muntlig som supplement til utsendt saksdokument. Det synes å kunne bli fremdrift i
saken tidlig i 2020. Det budsjetteres med midler for oppstart i 2020. Opprettholdes som Åpen Sak.
b) Felles medlemssystem for idretten, status
HL redegjorde muntlig. NIF Digital har lansert ny tilgang for 3. parts leverandører. Dette betyr at
vår leverandør Iversen Data, i samråd med HL, skal kunne komme videre med tanke på integrasjon
mellom systemene og eventuell tilnærmet full overgang til NIF-systemet på et senere tidspunkt. Det
påregnes oppdatereringer/videreutvikling fra leverandør i romjulen. Opprettholdes som Åpen Sak.
c) SolidSport og streaming
UH redegjorde muntlig for saken som supplement til utsendt saksdokument. Det ble besluttet å
følge opp videre mot denne leverandøren, med planlagt pilot under junior-NM 2020. UH ansvarlig.
Opprettholdes som Åpen Sak
d) Konseptskisse for Dameturnering i 2020
ÅJ redegjorde muntlig som supplement til skriftlig saksdokument. Bowling1 Drammen har blitt
valgt. Dato er 20. – 22. mars, 2020. Nøyaktige puljetider gjenstår å fastsette. ÅJ vil arbeide videre
med disse og noen andre teknikaliteter. Så snart dette er klart, vil PI og Jørgen Mathiesen involveres
med tanke på utarbeidelse av invitasjon. Det vil arbeides med å få tak i ekstern foredragsholder med
tanke på en uformelt «motivasjonsseminar» som tilbud i tillegg til selve konkurransen.
Opprettholdes som Åpen Sak.
e) Draktreglement, inkludert felles underdeler for Team-spillere
Det gjenstår fortsatt å få frem noen prøver, spesielt på skjørt. EG vil sluttføre arbeidet i løpet av kort
tid, med påfølgende innkjøp av underdeler til alle aktuelle spillere. Disse underdelene vil da bli
obligatoriske på lik linje med overdelene. En ordning med klubbinnkjøp av underdeler fra aktuelle
leverandører vil søkes iverksatt. EG vil fortsette sitt arbeid, som nå er i sluttfasen, med å fremskaffe
bilder av alle klubbdrakter, inkludert underdeler. Opprettholdes som Åpen Sak.
f) Mesterskapsgruppen, sjekkliste og evalueringsmal
Det utsendte saksdokument ble gjennomgått, og godt mottatt. Kun behov for noen mindre tillegg:
Alle arrangører må ha gjennomført TL-kurs for sine puljevakter/ledere + legge inn «Draktkontroll»,
«Pynting av hall» og «Dialog rundt oljeprofil». Dokumentet vil trolig bli benyttet første gang under
NM Veteran 2020, Junior-NM kommer litt tidlig. Saken lukkes.
g) Søknad som arrangør for Døve-EM 2022
Til tross for flere purringer til det europeiske døveforbundet har man ikke mottatt relevant
informasjon om søknadsprosess og krav til søknad/søkeren. Dette fremstår som uprofesjonelt og lite
tillitvekkende, og FS ønsker følgelig ikke lenger å vurdere en søknad. Saken lukkes.
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63/19 Nytt fra administrasjonen
PI redegjorde muntlig for situasjonen på kontoret. Grunnet tidspress var presentasjonen kortfattet.
Hovedkonklusjonen var at arbeidsmiljøet fremstår som generelt godt, dog med noen utfordringer som følge
av mye reisefravær og til dels noe overlappende oppgaver. Det er imidlertid blitt gjennomført en viss
omfordeling av arbeidsoppgaver, og dette synes å fungere bra. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.

64/19 Sportslig statusrapport
•
•
•
•
•

EEC 2019, sportslig referat. Saksdokument ble tatt til etterretning. FS gratulerer Glenn Morten
Pedersen og sportslig ledelse med en imponerende seier.
Nordisk U23 på Island, sportslig referat. Saksdokument ble tatt til etterretning. FS benyttet
anledningen til også å gratulere Alexander Beck med meget god innsats. Spilleren er også innstilt til
en utøverpris lokalt, noe som selvsagt er morsomt og motiverende for spilleren og Solør-miljøet.
World Cup, sportslig referat. Saksdokument ble tatt til etterretning. Dette inkluderte også innspill
fra UH om behov for ny metodikk rundt WC-kval for sesongen 20/21. UH ble bedt om å komme
med konkret forslag.
Sportslig metodikk, inkludert kontrakter/kravspesifikasjoner/tropper. Saksdokument ble tatt til
etterretning. Signering av spillerkontrakter med påfølgende oppfølging av kravene i kontraktene
fremstår som spesielt viktig - se også sak 60.
Planer for 2020, inkl eventuelle konsekvenser som følge av tildelt budsjett. De skisserte planer og
sportslig metodikk synes å korrespondere godt med tildelte ressurser som følge av at Sportslig
Budsjett ble godkjent i henhold til innstilling fra administrasjon og HL. Denne innstillingen bunnet
igjen i en god prosess gjennomført i forkant av innstillingen.

65/19 Innføring av visuell kulekontroll
Lovkomiteen har blitt bedt om å komme med forslag til regelverk for denne typen kontroll. Det forventes
forslag til regelverk på nyåret, samtidig som UH ble bedt om å utarbeide en enkel videosnutt som kan
presentere fremgangsmåte for slik kontroll.

66/19 Strategi/Handlingsplan NBF
Zaineb Al-Samarai, NBF sin representant i Idrettsstyret, var til stede på deler av søndagsmøtet. Dialogen
rundt strategiske utfordringer og muligheter for NBF var åpen og konstruktiv, og FS ser frem til det videre
samarbeidet med Zaineb.
• Avrapportering på fastsatte strategiområder.
o Livslang idrett:
TVA
Dokument utarbeidet, fortsatt i prosess
o Anlegg:
HL
Dokument ettersendes
o Bedre klubb:
ÅJ
Dokument utarbeidet, fortsatt i prosess
o Toppidrett:
UH
Dokument ettersendes
o Imagebygging:
NO/HL
Dokument ettersendes
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Det ble ansett som essensielt at det til neste møte foreligger dokumenter på alle skisserte områder, som så
skal diskuteres samlet på neste FS-møte. Utgangspunktet er planverk i henhold til IDRETTEN SKAL/VIL
•

Andre punkter som gjenstod fra forrige møte, og saksbehandling denne gang
o Pilotgruppe nedsettes for arbeid med innføring av SportBowling, ledes av UH
▪ Ikke behandlet
o Arbeide aktivt med fremtidig «nasjonalanlegg», fokus på den nye hallen i Fredrikstad
▪ Ikke ferdigbehandlet (Saksdokumenter forelå, men saken ble ikke avsluttet.)
o Ønske om innspill fra Solør BK: Hva fungerer/hva fungerer ikke rundt rekruttering av
ungdom
▪ Ikke behandlet
o Spørreundersøkelse til alle klubber: hva betales i baneleie årlig?
▪ Ikke ferdigbehandlet
o Utarbeide liste over ønskede anlegg på landsbasis, ref «Aktivitetshus» og norsk idretts
overordnede anleggsstrategi
▪ Ikke ferdigbehandlet
o En e-lærings-versjon av oppdatering for Turneringsledere må foreligge senest 20. okt, HL
følger opp
▪ Behandlet. En videre dialog mellom UH og HL skal sikre at kurset vil være
tilgjengelig innen utgangen av året. Innholdet er klart, tilgang/offentliggjøring
mangler. Deretter bør saken kunne avsluttes/lukkes.
o En liste over alle utdannede NBF-trenere legges ut på NBFs hjemmeside, UH følger opp
▪ Ikke behandlet
o Gjennomgang av NBFs hjemmeside inkludert menyoppbygging vil gjennomføres: bør bli
mer informativ for personer utenfor «bowling-familien» og dessuten lettere å finne frem på
= bedre menyoppsett. Sjekke løsninger hos andre særforbund; gjerne «klipp og lim» rundt
selve oppbyggingen.
▪ Ikke behandlet

67/19 Eventuelt
a) Oppdatering av Lovnorm til neste møte
NIF har utarbeidet oppdaterte lovnormer for alle org.ledd. Det påregnes at en oppdatering av NBFs lov vil
foreligge til FS-møte 1/20.
b) Idrettens Styrebarometer, presentasjon av resultater
Utsendt saksdokument ble gjennomgått og kommentert. Undersøkelsen anses å være mer interessant etter
neste gang NBF har gjennomført undersøkelsen. Man kan da se nærmere på trender og utvikling, og ikke
bare de «nominelle» resultatene. Disse resultatene må uansett behandles med forsiktighet: gjennomsnitt for
alle besvarelser i andre særforbund fremstår som kunstig høye/gode.
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c) Årets Bowler og Bragdmerket
To meget gode kandidater til Årets Bowler 2019: Tore Torgersen (Verdensmester 2019 i Veteranklassen)
og Glenn Morten Pedersen (vinner av EEC 2019). Begge var innstilt som Årets Bowler fra Sportslig. Det er
i henhold til regelverket kun mulig å tildele tittelen til en person. FS tildelte Tore Torgersen tittelen som
Årets Bowler 2019. Sportslig hadde innstilt Glenn Morten Pedersen til Bragmerket 2019. FS fulgte
innstillingen, og tildelte Bragdmerket 2019 til Glenn Morten Pedersen. Begge tildelinger var enstemmig, og
FS gratulerer begge spillere.
d) Utmelding for juniorer, presisering av intensjon i regelverket
Det er behov for å presisere at man ikke kan melde overgang til annen klubb før junior-NM, med tanke på å
få spille double, for deretter å melde umiddelbar overgang tilbake til opprinnelig klubb. Lovkomiteen
utarbeider konkret ordlyd som dekker den nødvendige presisering.
e) Nytt scoresystem, forespørsel vedr mulig pilotforsøk
Forespørsel mottatt fra arrangør av Briskebyen Open 2020. Forespørsel avvist. I denne omgang primært
fordi turneringen er en WC-turnering som må sees i forhold til de øvrige WC-turneringene. I tillegg vil
både snittberegninger og ranking påvirkes. Hvorvidt NBF vil åpne for pilotforsøk på et senere tidspunkt,
gjenstår å se.

