NORGES BOWLINGFORBUND

Referat fra Skype-møte 13.03.20 mellom deler av Forbundsstyret (FS) og GS
Deltagere:

Halgeir Ludvigsen - FS
Terje Vestby Andresen - FS
Åse Jacobsen - FS
Grace Kristiansen - FS
Per Iversen - GS og referent

Fraværende: Christer Jakobsen - FS
Nicholas Osborg - FS
Christin Löfman - FS
Dato:

13.03.20

Agenda:
• Behov for diverse beslutninger rundt konkurranseaktivitet som følge av Corona-virus
• Orientering rundt foreløpig arbeid med revisjon av Budsjett 2020

Konkurranseaktivitet:
1. Resterende seriespill (landsliga) sesongen 2019/20 utsettes. Beslutning om
seriespillet vil kunne fullføres, skal fattes senest 01.05.20.
2. Om seriespillet skal fullføres, må dette være ferdigspilt senest 15.08.20.
3. Om beslutningen blir at seriespill 2019/20 ikke vil kunne ferdigspilles, vil sesongen
ikke «nulles». Det vil bli kåret vinnere i alle avdelinger, og opprykk/nedrykk vil
fastsettes. Kriteriene for å fastsette slutt-tabeller vil fastsettes av FS etter dialog med
Seriekomiteen. Det kan påregnes at kriteriene vil foreligge senest 25.03.
4. Reisefordeling 2019/20 opprettholdes uansett beslutning i henhold til pkt 2/3.
5. Påmeldingsfrist for sesongen 2020/21 vil kunne bli senere enn 10.06. Dette vil være
avhengig av om punkt 2 trer i kraft. Eventuell ny påmeldingsfrist vil følgelig fastsettes
senest 01.05. Påmeldingsavgiften vil være identisk med sesongen 2019/20.
6. Veteranliga kan avsluttes pr 12.03 (kamper spilt 12.03 vil ikke telle), eller ferdigspilles
på et senere tidspunkt, senest 15.08. Dette avgjøres av Veteranutvalget.
7. Lokale ligaer sesongen 2019/20 avsluttes pr 12.03 eller ferdigspilles innen 15.08.
Arrangør/krets avgjør dette.
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8. Påbegynte, ikke avsluttede, turneringer pr 12.03 kan enten kanselleres eller forsøkt
ferdigspilt innen 15.08. Dette avgjøres av arrangør, i samråd med krets. Ved
kansellering tilbakebetales startavgift til deltagerne etter at arrangørens kostnader til
påløpt baneleie og andre nødvendige arrangementskostnader er trukket fra.
Turneringsavgift til NBF bortfaller ved kansellering. Ved kansellering av turnering vil
oppnådde resultater strykes/ikke registreres for den enkelte spiller.
9. NM sgl/dbl 2020 og NM Døve/Hørselshemmede 2020 flyttes tidsmessig, samme
sted/arrangør som opprinnelig fastsett. Fastsettelse av ny dato kan påregnes
besluttet senest 01.05. Det vil arbeides med å få arrangert begge NM så fort som
mulig, i henhold til retningslinjer fra offentlige myndigheter. Om dette betyr juni,
eller høsten 2020, gjenstår å se.
10. Antall serier som kreves for deltagelse i NM sgl/dbl 2020 settes som et engangstilfelle
til 100. Seriene må være spilt innen opprinnelig frist, 31.03, noe som i realiteten
betyr serier spilt/registrert pr 12.03.
11. Dameturneringen, opprinnelig planlagt til medio mars, må selvsagt utsettes som all
annen konkurranseaktivitet. Det vil arbeides med å få arrangert denne i løpet av
2020. Dette kan imidlertid kunne bli vanskelig av rent praktiske årsaker = høsten
2020 kan bli meget tettpakket med sportslige aktiviteter. I så fall vil dameturneringen
utsettes til 1. halvår 2021.
12. Internasjonale mesterskap frem til sommeren vil trolig ikke arrangeres som planlagt.
EM junior (april) vil helt sikkert ikke arrangeres på det tidspunkt. EM Damer (juni)
fremstår også som høyst usikkert. Hvorvidt mesterskapene vil arrangeres senere i
2020, eller kanselleres, er ikke avklart.
13. Terminliste 2020/21 vil utarbeides som vanlig, og foreligge senest i april. Den vil
åpenbart være beheftet med en viss grad av usikkerhet, basert på den foreliggende
situasjon, ref ovenstående punkter.

De FS-medlemmer som ikke deltok i Skype-møtet har blitt forelagt dette referat før
offentliggjøring, og de er innforstått med beslutningene som er gjengitt.

Budsjettrevisjon 2020, foreløpig status:
Halgeir Ludvigsen redegjorde kort for foreløpige vurderinger rundt revisjon av Budsjett 2020
blant annet som følge av lavere NIF-tilskudd enn budsjettert og bortfall av bingo-inntekter.
Et forslag til revidert Budsjett 2020 vil sendes ut til FS i løpet av uke 12.

Per Iversen, 13.03.20

