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Vår dato

Vår referanse

28.04.20

FS 4/20

Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 4/20 - Teams

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)
Erik Garder (EG) - delvis, primært sak 22
Ulf Hämnäs (UH) - delvis, primært sak 22
Per Iversen (PI)

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen
Ungdomsutvalget

Møtested:

Teams-møte

Møtedato/-tid:

Lørdag 25. april, kl 09.30 – 16.30

AGENDA
15/20

Godkjenning av innkalling og protokoller

FS

16/20

Referatsaker
a) NM Veteran 2020
b) Arbeidsgruppe «Direkte medlemskap», avslutning
c) Norwegian Open 2020, status forberedelser
d) Ny hall i Fredrikstad og mulig «riksanlegg», status

PI
PI
PI
PI

Årsregnskap 2019
Gjennomgang og godkjenning av revidert årsregnskap 2019

FS

17/20
18/20

Beslutningssaker
a) Sesongavslutning 2019/20 - avslutning pr 12. mars eller ikke
b) Kriterier for gjennomføring av liga 2019/20, forutsatt mer spill
c) Fastsettelse av dato for NM sgl/dbl 2020 (evt også for NM Døve)
d) System for World Cup-kvalifisering 2020/21
e) System for VM Veteran-kvalifisering 2021

19/20

Åpne saker
a) Bowlingjakten, status og fremdrift
b) Felles medlemssystem for idretten, status
c) Diverse elementer fra sak 8/20 (kan behandles under sak 24)

PI
HL/PI
FS

Regnskap pr mars, og budsjettrevisjon for 2020
Kort gjennomgang pr mars
Justeringer i 2020-budsjettet

HL/PI
Alle

Nytt fra administrasjonen
Oppdatering fra GS, inkl oppgavefordeling grunnet permitteringer

PI

20/20

21/20

FS
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22/20

Sportslig statusrapport
Rekrutteringssamling i mars, referat
Sportslige oppfølging frem til «normal»-situasjon vil inntre
Reviderte sportslige planer 2020, inkludert budsjettjusteringer
Planlegging for 2021 noen tanker som følge av to EM i jan/feb
Sommerleir 2021, tanker

2 av 7

EG
UH
UH/EG
UH/EG
UH

23/20

Korona-situasjonen
Generell diskusjon: konsekvenser og mulige tiltak neste 6 mnd

Alle

24/20

Strategi/handlingsplan NBF
Avrapportering/fremdrift på de ulike områder
• Livslang idrett
TVA
• Anlegg
HL (Anleggsplan til NIF i mai)
• Bedre Klubb
ÅJ
• Toppidrett
UH
• Imagebygging
NO/HL

FS

•
•
•
•

25/20

«Pilotgruppe Sportsbowling», status
«Arbeidsgruppe Veteran», oppfølging
Anleggsplan, fremdrift
Diskusjon rundt mulige strategiske veivalg som følge av
utviklingen innen klubb- og kretsmiljøene, sett i forhold
til rekrutteringssituasjonen og ønskede toppidrettskrav.

UH/HL/ÅJ
TVA
HL/PI
Alle

Eventuelt

PROTOKOLL
15/20 Godkjenning av innkalling og protokoller
Protokoll fra FS-møte 1/20 ble offentliggjort på bowling.no, 06.02. Protokoll fra Skype-møtene, FS-møte
2/20 og 3/20 ble formalisert og offentliggjort samtidig, 31.03. Sak 16 c, Norwegian Open 2020, ble etter
innledende behandling omgjort til beslutningssak, sak 18 f. Det ble meldt inn en sak under Eventuelt:
Offentliggjøring av ny versjon, NBFs lov - status.
Vedtak:
Innkalling godkjent med ovennevnte endringer. Protokoll 1/20, 2/20 og 3/20 tatt til etterretning og
godkjent.
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16/20 Referatsaker
a) NM Veteran 2020
Mottatte evalueringer tatt til etterretning. Mesterskapet fremstår som vellykket. Eneste ankepunkt
synes å være bortfall av samlet premieutdeling. PI følger opp mot Mesterskapsgruppen, innskjerpes.
b) Arbeidsgruppe «Direkte medlemskap», avslutning
Saksdokument tatt til etterretning. NIF har nå overtatt saken, og fremdrift/beslutninger imøteses.
c) Norwegian Open 2020, status forberedelser
Etter innledende diskusjon, basert på Korona-situasjonen, ble det besluttet å omgjøre saken til
beslutningssak: sak 18 f.
d) Ny hall i Fredrikstad og mulig «riksanlegg», status
CAL redegjorde muntlig som supplement til skriftlige saksdokumenter. Konseptet anses som
interessant, og NBF er positive til å bidra. Dette vil primært kunne skje via en samarbeidsavtale med
bowlinghallen, med tanke på NBF-samlinger, turneringer etc. Det vil ikke være aktuelt for NBF å
kjøpe eierandeler i anlegget. Dette vil måtte gjøres av en lokal aktør, trolig med utspring i
Fredrikstad BK. CAL følger opp saken videre, og vil informere NBF etter behov. PI vil bistå fra
Forbundskontoret, spesielt med tanke på mulig tilgang til offentlige midler via NIF og/eller KUD.

17/20 Årsregnskap 2019
Revidert årsregnskap og forslag til Styrets Beretning 2019 ble gjennomgått. Ingen kommentarer eller
merknader til regnskapet som viste et overskudd på kr 206.484. Årsregnskap 2019 ble følgelig godkjent.
Vedtak:
Årsregnskap 2019, med positivt årsresultat på kr 206.484, ble enstemmig godkjent/vedtatt.

18/20 Beslutningssaker
a) Sesongavslutning 2019/20 - avslutning pr 12. mars eller ikke
Etter en kort diskusjon ble det klart at et samlet FS, med støtte fra GS og Sportslig, vurderte
mulighetene for å kunne sluttføre seriespill 2019/20 som svært usikre, og dessuten forbundet med
potensielt høye kostnader. Beslutningen ble følgelig å avslutte alt seriespill pr 12.03, også for
Veteranligaen. Videre ble det besluttet at fremgangsmåten for avslutning av seriespillet skal følge
retningslinjene som ble fastsatt i FS-møte 3/20. EG vil følge opp mot Seriekomiteen med tanke på
fastsettelse av eventuelle kvalifiseringskamper. Påmelding til seriespill for sesongen 2020/21
påregnes å kunne gjennomføres på vanlig måte, dog muligens med noe forskjøvet tidsfrist. PI vil
følge opp dette, i samarbeid med Seriekomiteen.
Vedtak:
Alt seriespill for sesongen 2020/21 avsluttes pr 12. mars - dog med mulighet for kvalifiseringskamper i de
tilfeller hvor det anses som nødvendig. Vedtaket var enstemmig.
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b) Kriterier for gjennomføring av liga 2019/20, forutsatt mer spill
Dette punktet bortfalt, som følge av vedtak i forrige sak. ( Sak 18, punkt a )
c) Fastsettelse av dato for NM sgl/dbl 2020 (evt også for NM Døve)
Utsettelse til tidligst august ble besluttet på tidligere FS-møte. Ut fra nåværende Korona-situasjon
ble august valgt bort som mulig tidspunkt. NBF vil gå i dialog med utpekt arrangør, Trøndelag
Bowlingkrets, med tanke på å finne et egnet tidspunkt i løpet av høsten 2020. Videre vil NBF også
gå i dialog med Døveutvalget med tanke på ny dato for NM Døve/Hørselshemmede 2020.
Vedtak:
Tidspunkt for NM sgl/dbl 2020 og NM Døve/Hørselshemmede 2020 vil fastsettes så fort som mulig, basert
på gjennomføring senest i november 2020. vedtaket var enstemmig.
d) System for World Cup kvalifisering 2020/21
PI hadde utarbeidet et konkret forslag basert på opprinnelig innspill fra Sportslig Utvalg. Forslaget
bestod av to innledende turneringer - Norwegian Open og NM sgl/dbl - etterfulgt av en finalehelg
med 4 segmenter. Resultatlisten for kvalifiseringen vil baseres på «plass-siffer» fra alle
delsegmenter av kvalifiseringen, totalt 6. Som følge av at Norwegian Open 2020 avlyses, se pkt f,
vil NBF finne en annen turnering høsten 2020. Det fullstendige systemet/reglementet for World Cup
kvalifisering 2020/21 kan påregnes offentliggjort senest i juni. (Uke 25) Ansvarlig: PI
Vedtak:
Nytt system for World Cup kvalifisering ble vedtatt. Det fullstendige reglementet vil foreligge senest medio
juni 2020. Vedtaket var enstemmig.
e) System for VM Veteran-kvalifisering 2021
PI hadde utarbeidet et tilnærmet identisk system for VM-veteran 2021. Forskjellen var primært at
det kun vil arrangeres 1 innledende turnering før finalehelgen med 4 segmenter. Innledende
turnering vil være NM Veteran sgl/dbl. Som følge av flere klasser i dette mesterskapet, vil plasssiffer fra denne turneringen basere seg på innledende spill, 6 serier. Ønske om redusert økonomisk
belastning for veteranspillere er bakgrunnen for kun 1 innledende turnering. Fullstendig
system/reglement vil også her foreligge senest i juni. Ansvarlig: PI. NBF ønsker kun å sende en
tropp på 4 herrespillere og 4 damespillere, som vil konkurrere i «+50 klassen» i double/lag. Om
noen spillere vil være «+ 65 år», vil disse delta i denne klassen i single. Detaljer rundt denne
beslutningen vil fremkomme samtidig med offentliggjøring av selve reglementet - foruten i
forbindelse med ferdigstillelse av en strategi for Veteran-segmentet. Se også sak 24.
Vedtak:
Nytt system for Veteran-kvalifisering ble vedtatt. Det fullstendige reglementet vil foreligge senest medio
juni 2020. Vedtaket var enstemmig.
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f) Norwegian Open 2020
Under gjennomgang av status for forberedelser av årets turnering, ref sak 16 c, ble det klart at
usikkerheten rundt arrangementet, både sportslig og økonomisk, medførte at FS ikke så seg i stand
til å gjennomføre Norwegian Open 2020.
Vedtak: Norwegian Open 2020 avlyses. Vedtaket var enstemmig.

19/20 Åpne saker
a) Bowlingjakten
Ingen kontakt oppnådd med «Stolpejakten», til tross for flere purringer. NBF vil nå basere seg på
egne ideer/arbeid i forbindelse med utvikling av konseptet. PI vil være ansvarlig, og benytte TVA
som sparringspartner. Det påregnes fremdrift rundt konseptet til neste FS-møte i begynnelsen av
juni. Opprettholdes som Åpen Sak.
b) Felles medlemssystem for idretten, status
HL redegjorde muntlig. Dialog opprettet med NIF Digital. HL vil følge opp videre. Opprettholdes
som Åpen Sak.
c) Diverse elementer fra sak 8/20
Ble flyttet til sak 24, og behandles videre som del av det løpende strategiarbeidet. Lukkes derfor
som Åpen Sak, med unntak av hall i Fredrikstad, se sak 16 d. Denne vil videreføres på neste FSmøte som separat Åpen Sak.

20/20 Regnskap pr mars, og budsjettrevisjon for 2020
• Regnskapsgjennomgang pr mars. Distribuert regnskapsrapport ble tatt til etterretning uten
behandling.
• Budsjettrevisjon for 2020. HL presenterte et revidert budsjettforslag med utgangspunkt i redusert
aktivitet pga Korona-situasjonen. Forslaget ble tatt til etterretning og legges inn i løpende
regnskapsrapporter. Det vil trolig bli behov for ytterligere budsjettrevisjon senere i 2020 - så fort
Korona-situasjon fremstår som mer oversiktlig og forutsigbar. Sportslige kostnader for mesterskap
som flyttes til 2021påregnes til dels avsatt i 2020-regnskapet. Omfang av avsetninger vil fastsettes
på slutten av 2020.

21/20 Nytt fra administrasjonen
PI redegjorde muntlig for situasjonen på Forbundskontoret som følge av 50 % permittering for EG og UH
med virkning fra 14.04, og det faktum at hjemmekontor fortsatt er arbeidsformen. Stemningen og
arbeidsmiljøet fremstår som rimelig godt, selv om alle ansatte opplever situasjonen som krevende. Alle
løpende oppgaver blir ivaretatt, og planlegging for høsten er i prosess. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.
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22/20 Sportslig statusrapport
•
•
•
•
•

Rekrutteringssamling i mars. Samlingen fremstod som vellykket, saksdokument tatt til etterretning.
Sportslige oppfølging frem til «normal»-situasjon vil inntre. UH redegjorde muntlig. Oppfølging
primært via «team-app» og telefon. Redegjørelsen tatt til etterretning.
Reviderte sportslige planer 2020, inkludert budsjettjusteringer. UH supplerte muntlig rundt utsendt
saksdokument. Planene fremstår som usikre ut fra dagens situasjon, og det vil nødvendigvis bli
løpende kontakt innen Sportslig Utvalg, med oppdatering til FS etter behov.
Planlegging for 2021, noen tanker som følge av to EM i jan/feb. Se forrige punkt. Det springende
spørsmålet er primært tidspunkt for oppstart av ordinær trening/sportslig «normal»-aktivitet for våre
ledende utøvere.
Sommerleir 2021, noen tanker. Gjennomføring av Sommerleir i to mer definerte, adskilte tidsrom
synes hensiktsmessig i 2021. En sosial del, og en mer spisset/sportslig fokusert del. UH vil arbeide
videre med konseptet, i samråd med Sportslig Utvalg og Trenerutvalg. Ungdomsutvalget vil også
involveres, spesielt rundt det sosiale segmentet. UH følger opp, støttet av PI.

23/20 Korona-situasjonen
Forslag til Terminliste 2020/21 er utarbeidet, men den fremstår som usikker som følge av Koronasituasjonen. Det vil følgelig måtte påregnes endringer i Terminlisten i tiden fremover, men endringene skal
selvsagt søkes å holdes på et minimum. Endringer/generell oppstart for bowlingkonkurranser vil avhenge
av retningslinjer og pålegg fra myndighetene; og dette kan bare avventes. Nåværende versjon av
Terminlisten vil kvalitetssikres av EG i samråd med Seriekomiteen, spesielt med tanke på tidspunkt for de
første serierundene, før Terminlisten vil offentliggjøres, trolig i første uken av mai. (Uke 19.)
Som følge av den generelle usikkerheten vil den ordinære SMS-utsendelsen vedrørende fornyelse av lisens,
utsettes fra 01.05 til 01.06. Lisensåret vil like fullt være fra 01.06.20 til 31.05.21, om ikke noe helt
uforutsett skulle inntreffe. Overganger vil foregå på vanlig måte, og påmelding til seriespill 2020/21 vil
følge tilnærmet ordinær tidsplan. (Detaljer vil sendes ut fra Forbundskontoret senest medio mai.)
Eneste turnering som skal spilles på årets lisens (2019/20) etter 30.05, er NM sgl/dbl 2020. Dette fordi
turneringen opprinnelig skulle vært spilt mai, altså innen lisensåret 2019/20. Byttes det klubb for sesongen
2020/21, spiller man likevel for sin «2019/20-klubb» under NM sgl/dbl 2020.
Det vil komme ny informasjon og oppdaterte smittevernsregler fra myndighetene i tiden fremover. NBF vil
lojalt forholde seg til disse, og fortløpende gjennomføre tiltak som ivaretar myndighetenes og NIF sine
retningslinjer. Forbundskontoret vil videre søke å informere klubber og spillere om konsekvenser for
bowlingaktivitet/konkurranser så raskt det lar seg gjøre.
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24/20 Strategi/handlingsplan NBF
Det ble ikke foretatt noen full avrapportering på alle identifiserte strategiområder. Nedenfor gjengis de
områder som ble berørt på møtet.
Det foreligger et deldokument som anses som tilnærmet ferdigstilt: «Livslang Idrett». PI vil kontrollere
diverse tidsfrister i samråd med TVA/CJ før dokumentet vil offentliggjøres på NBFs hjemmeside.
Offentliggjøring uke 19/20.
Deldokumentet «Bedre Klubb» vil ferdigstilles innen neste FS-møte, 06.06. ÅJ og HL er ansvarlig for
dette.
«Rekruttering» ble identifisert som eget område i det videre strategiarbeidet, ref Forbundsting 2019.
Delstrategi for Veteran-segmentet anses også som tilnærmet ferdigstilt. Dokumentet skal gjennomgå en
siste revisjon, blant annet i forhold til systematikk rundt VM-kval Veteran 2021. PI vil være ansvarlig for
ferdigstillelse, i samarbeid med TVA.
Anleggsplan er et viktig deldokument, som også skal oversendes til NIF. Opprinnelig tidsfrist var medio
mai. PI vil sjekke om denne tidsfristen fortsatt er gjeldende, eller om den er utsatt som følge av Koronautfodringene. HL og PI er ansvarlig for utarbeidelse av planen.
UH redegjorde muntlig rundt arbeidet i pilotgruppen Sportbowling, foruten en grundig gjennomgang av
konseptet rent sportslig. HL supplerte UH rundt IT-messige utfordringer og muligheter ved innføring av
dette konseptet. Tanken er å ha ferdigstilt en presentasjon av hele konseptet i løpet av juni, med lansering
over sommeren. Som følge av at tilnærmet alle internasjonale mesterskap er flyttet til 2021, er tidspunktet
svært hensiktsmessig for en slik lansering i 2. halvår 2020.
Øvrige strategiområder, primært «Imagebygging» ble ikke behandlet, ei heller ble det anledning til å berøre
rekrutteringserfaringer fra Solør eller spørreundersøkelse vedrørende nivå på baneleie. (Ref Protokoll fra
FS-møte 1/20.) Disse punktene planlegges behandlet på neste møte. Det gjelder også oppgradering og
videreutvikling av menyoppbygging og brukervennlighet på NBFs hjemmeside. Dette henger til dels
sammen med introduksjon av Sportbowling og egne sider for dette, foruten behovet for en gjennomarbeidet
underside for Veteran-segmentet. (Ikke bare link til ESBC Norge.)

25/20 Eventuelt
• Offentliggjøring av ny versjon, NBFs lov. HL er ansvarlig og redegjorde muntlig for status.
Arbeidet er i prinsippet ferdigstilt, og ny versjon bør kunne offentliggjøres i uke 19. Ansvarlig: HL

