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Vår dato

Vår referanse

29.03.20

FS 3/20

Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 3/20 - Skype

Til (stede)

Kopi til

Halgeir Ludvigsen (HL)
Terje Vestby Andresen (TVA)
Åse Jacobsen (ÅJ)
Grace Kristiansen (GK)
Christin A Löfman (CAL)
Christer Jakobsen (CJ)
Nicolas Osborg (NO
Per Iversen (PI)

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen
Ungdomsutvalget

Møtested:

Skype-møte

Møtedato/-tid:

Søndag 29. mars, kl 12.00 – 13.00

AGENDA
12/20 Beslutninger rundt sesongavslutning 2019/20
13/20 Permittering av ansatte som følge Korona-situasjonen; omfang/fremgangsmåte
14/20 Eventuelt

PROTOKOLL
12/20 Beslutninger rundt sesongavslutning 2019/20
1. Beslutningen fattet 13.03 bli opprettholdt: «Resterende seriespill (landsliga) sesongen 2019/20
utsettes. Beslutning om seriespillet vil kunne fullføres, skal fattes senest 01.05.20. Om seriespillet
skal fullføres, må dette være ferdigspilt senest 15.08.20.»
2. Om ligasesongen 2019/20 ikke vil kunne ferdigspilles, vil avdelingsvinnere utpekes, og premieres, i
alle divisjoner/avdelinger basert på tabeller pr 12.03. De øvrige tabellplasseringene fastsettes ikke.
Skulle det oppstå tvil om vinnere i enkelte avdelinger, kan plasseringskamp gjennomføres, senest
15.08. Slike tilfeller vil behandles av FS i samråd med Seriekomiteen.
3. Som følge av den ekstraordinære situasjonen, forutsatt at pkt 2 iverksettes, vil nedrykk ikke
gjennomføres i noen divisjoner/avdelinger - kun opprykk.
4.
-

Metodikken blir som følger:
Ingen rykker ned fra Macron Herrer
2 lag rykker opp fra 1. div
Ingen lag rykker ned fra 1. div
3 lag rykker opp fra 2. div (avdelingsvinnerne)
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-

Ingen rykker ned fra 2. div
6 lag rykker (som vanlig) opp fra 3. div

-

Ingen lag rykker ned fra Macron Damer
2 lag rykker opp til Macron Damer
Ingen rykker ned fra 1. div
2 lag rykker opp fra 2. div

2 av 2

5. Kvalifiseringsspill for opprykk til 2. div vil gjennomføres på vanlig måte, ferdigspilt senest 15.08.
6. Kun opprykksberettigede lag inngår i metodikken. Om lag trekker seg/ikke ønsker opprykk,
fravikes regelen om «å spørre neste lag». Ref § 5.4.3 og § 5.4.4.
7. NM sgl/dbl 2020 og NM Døve/Hørselshemmede 2020 ble besluttet flyttet på møtet 13.03.
Fastsettelse av ny dato kan fortsatt påregnes besluttet pr 01.05. Det vil ikke bli aktuelt å
gjennomføre disse mesterskapene før tidligst medio august. Påmeldingsfrister for World Cup og
EEC er i september, slik at NM sgl/dbl 2020 forutsettes avholdt innen utgangen av august.
8. Antall serier som kreves for deltagelse i NM sgl/dbl 2020 ble på møtet 13.03 fastsatt til 100, spilt
innen 12.03. NM-deltagelse kan gjennomføres på 2019/20-lisens. Det samme gjelder selvfølgelig
eventuelt ligaspill for sesongen 2019/20, inkludert kvalspill, som vil gjennomføres etter 30.05.
9. Sommerleir 2020 avlyses. PI vil følge opp mot utpekt arrangør, og NBF håper selvsagt at
Sommerleir 2021 vil kunne arrangeres på samme sted som planen var for 2020.

13/20 Permittering av ansatte som følge Korona-situasjonen; omfang/fremgangsmåte
A. Erik Garder og Ulf Hämnäs permitteres 50 % inntil videre med virkning fra 14.04.20.
Varslingsmøte gjennomføres 30.03, og permitteringsvarsel utstedes 31.03 med 14 dagers frist.
Ansvarlig for gjennomføring: PI
B. Generalsekretær Per Iversen vil inntil videre få redusert sin lønn med 10 % med virkning fra
14.04.20.

14/20 Eventuelt
Ingen punkter til behandling.

Alle beslutninger ble fattet enstemmig av FS.

