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Vår dato

Vår referanse

10.06.20

FS 5/20

Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 5/20 - 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, ikke sak 28, 30 - 31
Ulf Hämnäs (UH) - delvis, ikke sak 28, 30 - 31
Per Iversen (PI)
Møtested:

Teams-møte

Møtedato/-tid:

Lørdag 6. juni, kl 09.30 – 14.

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen
Ungdomsutvalget

AGENDA
26/20

Godkjenning av innkalling og protokoller

FS

27/20

Referatsaker
a) Status ligapåmeldinger 2020/21 (Landsliga og Veteranliga)
b) Digitale ledermøter 13.05 og 05.06, referat/opplevelse
c) SFF-møte 25.05, referat/opplevelse
d) Lansering av IT-verktøyet Bestr, status og fremdrift
e) Turneringslederkurs som webinar, status og fremdrift

PI/EG
HL/PI
HL/PI
UH
UH

28/20

Beslutningssaker
a) Revidering av NBFs regelverk
b) Datoer for FS-møter; 2. halvår 2020 og 1. halvår 2021
c) Barneidrettsbestemmelser i henhold til Post 3-kriterier fra NIF
d) Sanksjonsreglement for Barneidrett i henhold til NIFs lov § 11-2
e) Ungdomsidrettsbestemmelser i henhold til Post 3-kriterier fra NIF
f) Avslutning av permitteringsperiode/lønnsreduksjon for ansatte

29/20

Åpne saker
a) Bowlingjakten, status og fremdrift
b) Felles medlemssystem for idretten, status
c) Pilotgruppe «Sportbowling», status og fremdrift
d) Sommerleir 2021, konsept og gjennomføring
e) Veteransegmentet; strategi og web-løsninger
f) Anleggsplan, oppfølging i etterkant av plan til NIF pr 15.05
g) Ny hall i Fredrikstad, status og fremdrift
h) Spørreundersøkelse baneleie
i) Oppgradering/videreutvikling av NBFs hjemmeside

FS

PI
HL/PI
UH
UH/PI
TVA/PI/HL
HL/PI
CAL
EG/PI
HL/UH
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Regnskap pr april
Kort gjennomgang pr april

HL/PI

Nytt fra administrasjonen
Oppdatering fra GS

PI

Sportslig statusrapport
Sportslige oppfølging juni – juli for aktuelle representasjonsspillere
Sportslige planer for høsten 2020 (tiltak, ansvarsfordeling etc)
Terminliste 2020/21, status

UH
UH/EG
EG

33/20

Strategi/handlingsplan NBF
Avrapportering/fremdrift på de ulike områder
• Livslang idrett
TVA
• Anlegg
HL
• Bedre Klubb
ÅJ
• Toppidrett
UH
• Imagebygging
NO/HL
• Rekruttering
Alle (Avsjekk med Solør)

FS

34/20

Eventuelt
• Innføring av nye kulebestemmelser pr 01.08; metodikk
• ESBC Norge, organisasjonsform og tilknytning til NBF
• Mentor-program for Unge Ledere, i regi av NIF - valg av kandidat

PROTOKOLL
26/20 Godkjenning av innkalling og protokoller
Protokoll fra FS-møte 4/20 ble offentliggjort på bowling.no, 29.04.02. Det ble meldt inn tre saker under
Eventuelt: Kulebestemmelser, ESBC Norge og Mentor-program.
Vedtak:
Innkalling godkjent med ovennevnte endringer. Protokoll 4/20 tatt til etterretning og godkjent.

27/20 Referatsaker
a) Status ligapåmelding 2020/21
PI og EG redegjorde muntlig. Påmeldingen så langt er lavere enn på samme tidspunkt i de senere år.
Generell usikkerhet rundt klubbenes økonomi, reiseutfordringer og sent avviklet årsmøter som følge
av Korona-situasjonen anses å være noen av årsakene. Endelig påmelding må avventes, men en viss
nedgang i antall påmeldte lag synes sannsynlig. Budsjettjusteringer kan bli aktuelt, se også sak 30.
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b) Digitale ledermøter 13.05 og 05.06. referat/opplevelse
HL redegjorde muntlig. Ingen spesielle ting å merke seg utover det som fremkommer i saksunderlag
distribuert før FS-møtet. Orienteringen ble tatt til etterretning.
c) SFF-møte 25.05, referat/opplevelse
PI redegjorde muntlig som supplement til saksdokument. Møtet ble langt på vei en hyllest til SFFs
arbeid, med noen få unntak. Mulig gjenopptagelse av administrativt samarbeid mellom særforbund
og NIF ble tatt opp, uten noen konklusjon. Orienteringen ble tatt etterretning.
d) Lansering av IT-verktøyet Bestr, status og fremdrift
UH redegjorde muntlig, i tillegg til en praktisk demonstrasjon av verktøyet etter avslutning av selve
møtet. Verktøyet fremstår som spennende og nyttig for våre beste spillere, og forventningene er
store til lanseringen, som vil gjøres i løpet av uke 24 og 25.
e) Turneringslederkurs som webinar, status og fremdrift
UH redegjorde muntlig for bakgrunn og planlagt gjennomføring. Diverse informasjon er allerede
kommunisert, og første kurs vil finne sted 13. – 14.06. Turneringsledere med gyldig godkjenning
behøver ikke å gjennomføre kursing/oppdatering på nåværende tidspunkt, selv om det oppmuntres
til dette, som følge av diverse regelendringer, inkludert nye kulebestemmelser fra 01.08.20.
Redegjørelsen ble tatt til etterretning

28/20 Beslutningssaker
a) Revidering av NBFs regelverk
Det ble fattet flere prinsippvedtak av FS, og der hvor det er nødvendig bes Lovkomiteen utarbeide
forslag til formell ordlyd og plassering i regelverket. HL vil være ansvarlig fra FS, og være
kontaktpunkt for Lovkomiteen. Fullstendig revidert regelverk forutsettes godkjent på FS-møte
medio august. Prinsippvedtakene var:
• Opprykk/nedrykk-reglement for 2020/21 på alle nivåer fastsettes etter at endelig 2020/21påmelding foreligger
• Det vil kun være et liga-nivå under Macron Damer i 2020/21. Seriekomiteen vil utarbeide
liste over kamper hvor lagene fysisk skal møtes. Øvrige kamper kan avholdes som
telefonkamper, helst samtidig, og gjerne med livescore/streaming.
• Lag som ønsker «frivillig nedrykk» etter sesongen 2019/20 vil få dette innvilget, forutsatt at
laget lå på nedrykksplass pr 12. mars. På møtet ble nedrykk til 2. div herrer innvilget for
Gokstad BK, etter søknad. Øvrige lag fikk frist til 12. juni for å kunne velge samme løsning.
PI følger opp disse. De lag som velger «frivillig nedrykk», vil ikke erstattes på nivået over.
• Ved sammenslåing av klubber vil spillerettigheter i seriespill for klubbene opprettholdes
med unntak av de tilfeller hvor regelverket forhindrer to lag fra samme klubb å spille på
samme divisjonsnivå. I et slikt tilfelle vil overtagende klubb beholde spillerettigheten, mens
det andre laget vil strykes/bortfalle. Dette gjelder uansett tidspunkt, også under avvikling av
seriespill.
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Vedtak:
Vedtaket var enstemmig.
b) Datoer for FS-møter, 2. halvår 2020 og 1. halvår 2021
Følgende møter ble fastsatt:
• 22.06: Teams-møte (kl 17 – 19)
• 15.08 – 16.08: Fysisk møte på Thon Linne, fokus på strategi
• 12.09: Teams-møte
• 10.10: Teams-møte (Det kan bli aktuelt med Teams-møte i nov., avgjøres 10.10)
• 05.12 – 06.12: Fysisk møte i Oslo-området, med innlagt julebord
• 16.01: Teams-møte
• 13.02: Teams-møte
• 21.03: Teams-møte
• 16.04: Fysisk møte på Thon Linne; dagen før Forbundsting 2021
c) Barneidrettsbestemmelser i henhold til Post 3-kriterier fra NIF
NBF har tidligere implementert Idrettens bestemmelser om barneidrett i regelverket, og vil nå
konkretisere hva idrettens barnerettigheter betyr for vår idrett, basert på NIFs overordnede
retningslinjer. Det endelige dokumentet skal ferdigstilles senest medio august, ansvarlig FS.
Vedtak:
Norges Bowlingforbund har vedtatt å implementere Idrettens barnerettigheter, og vil definere hva dette
betyr i vår idrett. Vedtaket var enstemmig.
d) Sanksjonsreglement for Barneidrett i henhold til NIFs lov § 11-2
Lovkomiteen bes utarbeide forslag til konkret ordlyd som skal inn i kap 4 av NBFs regelverk.
HL vil være kontaktperson hos FS. Godkjennelse forutsettes gjennomført på FS-møte medio august,
ref også sak 28, pkt a.
Vedtak:
Norges Bowlingforbund har vedtatt å innarbeide sanksjonsreglement for brudd på Bestemmelser om
barneidrett i eget kamp- og konkurransereglement, under kapitel 4 i NBFs regelverk. Sanksjonene er i
samsvar med Norges idrettsforbund lov § 11-2. Vedtaket var enstemmig.
e) Ungdomsidrettsbestemmelser i henhold til Post 3-kriterier fra NIF
NBF vil konkretisere egne bestemmelser for Ungdomsidrett, basert på NIFs overordnede
retningslinjer som vil vår idrett. Det endelige dokumentet skal ferdigstilles senest medio august,
ansvarlig FS.
Vedtak:
Norges Bowlingforbund har vedtatt å følge Retningslinjer for ungdomsidrett, og vil definere hva dette betyr
i egen idrett. Vedtaket var enstemmig
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f) Avslutning av permitteringsperiode/lønnsreduksjon for ansatte
Saken hadde allerede vært drøftet via e-post.
Vedtak:
Gjennomførte permitteringer og lønnsreduksjon for ansatte, ref sak 13/20, avsluttes med virkning fra
01.06.20. Vedtaket var enstemmig.

29/20 Åpne saker
a) Bowlingjakten
Det arbeides med å oppnå kontakt med app-utvikler, samme firma som har utviklet løsningen for
Stolpejakten, så langt uten respons. PI vil følge opp. Opprettholdes som Åpen Sak.
b) Felles medlemssystem for idretten, status
HL redegjorde muntlig. Dialog videreføres med NIF Digital, og Iversen Data. Det kan påregnes
utvikling i løpet av sommeren. HL vil følge opp videre. Opprettholdes som Åpen Sak.
c) Pilotgruppe «SportBowling», status og fremdrift
UH redegjorde muntlig som supplement til utsendt saksdokument. Konseptet begynner å falle på
plass, men mye arbeid gjenstår fortsatt. FS har stor tro på konseptet, og ser frem til lansering som
åpenbart vil skje i flere omganger. Foreløpig tidsplan innbefatter presentasjon av konseptet under
NM Sgl/dbl 2020 og introduksjon av hjemmesideløsning ved årsskiftet. Opprettholdes som Åpen
Sak.
d) Sommerleir 2021, konsept og gjennomføring
Ikke fulgt opp så langt, og heller ikke behandlet på møtet. UH og PI ansvarlig. Opprettholdes som
Åpen Sak.
e) Veteransegmentet, strategi og webløsninger
Et strategidokument for Veteransegmentet er også tilnærmet ferdigstilt. Dette deldokumentet
forutsettes offentliggjort i etterkant av FS-møter 22.06, inkludert fullstendig reglement for
kvalifisering til Veteran-VM 2021. Ansvarlig er PI. Dessuten skal det gjennomføres noen endringer
i menyoppsett på NBFs hjemmeside, ansvarlig HL. Saken forutsettes lukkes på neste møte.
f) Anleggsplan, oppfølging i etterkant av plan til NIF pr 15.05
Ingen respons fra NIF så langt. HL/PI følger opp, også med tanke på sluttføring av internt
strategidokument på dette fokusområdet, ref sak 33. Opprettholdes som Åpen Sak.
g) Ny hall i Fredrikstad, status og fremdrift
CAL redegjorde muntlig. En viss utvikling i saken, men løsning rundt finansiering gjenstår å få på
plass. NIF ved anleggsrådgiver Torstein Busland anses som potensiell sentral bidragsyter, og PI vil
på nytt prøve å få vedkommende mer involvert. CAL ansvarlig for prosjektet, med bistand fra PI.
Opprettholdes som Åpen Sak.
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h) Spørreundersøkelse vedr baneleie
Ikke fulgt opp så langt, og ikke behandlet på møtet. EG/PI ansvarlig. Opprettholdes som Åpen Sak.
i) Oppgradering/videreutvikling av NBFs hjemmeside
Punktet ble av tidsmessige årsaker ikke behandlet i ønsket omfang. Enighet om at arbeidet er viktig,
og at en oppdatert versjon av hjemmesiden bør foreligger over sommeren. Noen av de områder som
bør få egne «faner» synes å være:
• Veteran-segmentet
• SportBowling (prosjektgruppen ser på helheten kontra «ordinær» bowling)
o Etikk
o AntiDoping/Ren Utøver/Rent Idrettslag
o Sunn Idrett
• Økonomi som barriere
• Seksuell trakassering
• Barneidrett
• Paraidrett/Døve/Psykisk utviklingshemmede
HL ansvarlig, sammen med UH og PI. Opprettholdes som Åpen Sak.

30/20 Regnskap pr april
Revidert budsjett 2020 var lagt inn i utsendt regnskapsrapport. HL redegjorde for innholdet, på overordnet
nivå. Som følge av at aktiviteten i mars og april har vært gjennomgående lav, gjenspeiler inntekter og
kostnader dette faktum. Utsettelse av diverse aktiviteter, spesielt internasjonale mesterskap, medfører også
periodiseringsutfordringer. I tillegg er det en risiko for at påmelding til seriespill 2020/21 vil bli lavere enn
tidligere som følge av generell usikkerhet. Faktiske inntekter/utgifter, så vel som budsjett, har derfor
begrenset verdi pr april. Det synes naturlig å ha en mer detaljert gjennomgang, og ny budsjettrevisjon når
regnskap pr 1. halvår vil foreligge i august. (FS-møte fastsatt til medio august.)

31/20 Nytt fra administrasjonen
PI redegjorde muntlig for situasjonen på Forbundskontoret med utgangspunkt i at permitteringer er
opphevet og kontoret har følgelig full kapasitet. Dog ikke mer enn en måned før ferieavikling vil
påbegynnes. Alle tre ansatte vil ta ut minimum tre uker ferie hver i løpet av juli og august. Redegjørelsen
ble tatt til etterretning.
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32/20 Sportslig statusrapport
•

•

•

Sportslig oppfølging juni – juli for aktuelle representasjonsspillere. UH redegjorde muntlig.
Oppstart er i gang, ikke minst som følge at hallene igjen er åpne de aller fleste steder. Introduksjon
av verktøyet Bestr blir viktig frem mot sommeren. I tillegg arbeides det med regionale samlinger i
regi av UH. Redegjørelsen tatt til etterretning.
Sportslige planer for høsten 2020 (tiltak ansvarsfordeling etc.) UH redegjorde muntlig, supplert av
EG. Som følge av at det fortsatt ikke er endelig klart hva som vil skje med Junior-EM og EEC,
begge fortsatt satt opp i oktober, er det krevende å planlegge 2. halvår i detalj. Det bør kunne
påregnes en avklaring fra ETBF innen kort tid, slik at allerede på neste FS-møte, 22.06, bør et
sportslig opplegg for høsten kunne presenteres. Junior-EM blir etter all sannsynlighet avlyst. I så
fall ønsker NBF å tilby de uttatte spillerne en sportslig erstatning, at det er tatt noen avgjørelse på
hva det skal kunne være. Redegjørelsen tatt til etterretning.
Terminliste 2020/21. EG redegjorde muntlig, støttet av HL. Den Terminliste som nå er lagt ut, vil
være gjeldende inntil det eventuelt blir klart at EEC 2020 ikke vil flytte/avlyses. Opprettholdes
tidspunktet for dette arrangementet, vil NM sgl/dbl flyttes til slutten av september, noe som igjen vil
påvirke oppsatte ligarunder. Bortfaller EEC på skissert tidspunkt i oktober, opprettholdes
nåværende terminliste. FS gav sin tilslutning til den mulige endring av Terminlisten om den skulle
bli nødvendig.

33/20 Strategi/handlingsplan NBF
Av tidsmessige årsaker ble punktet primært utsatt til august-møte. Det foreligger imidlertid to deldokument
som anses som klare for offentliggjøring: «Livslang Idrett» og «Bedre Klubb». Disse vil offentliggjøres
senest 15.06, ansvarlig PI.
Det øvrige/fortløpende strategiarbeidet, ikke minst områdene «Anlegg» og «Rekruttering» vil det arbeides
videre med.
«Rapport til handlingsplan» for første år av innværende Tingperiode er i arbeid, forutsettes klar for
sluttbehandling på FS-møtet 22.06. HL ansvarlig, med bistand fra øvrige FS.

34/20 Eventuelt
• Innføring av nye kulebestemmelser. Det vil minnes om nye kuleregler fra 01.08 via informasjon på
hjemmeside og Facebook, primært informasjon som også har vært offentliggjort tidligere. UH vil
være ansvarlig. Turneringer som påbegynnes i juli og avsluttes i august må være innforstått med at
kuler som benyttes etter 31.07 må være i henhold til kuleregler pr 01.08. Det gis ikke dispensasjon
for bruk av gamle kuler.
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• ESBC Norge, organisasjonsform og tilknytning til NBF. Som følge av at idrettskretsen stiller
spørsmål ved løsningen med ESBC Norge som klubb, foruten det faktum at en slik nasjonal
veteranaktivitet synes å høre hjemme under NBF/Veteranutvalget, har FS et ønske om å endre
organisasjonsform/NBF-tilknytning for ESBC Norge. Det vil derfor innledes dialog med styret i
ESBC Norge vedrørende gjennomføring av en slik endring. PI vil følge opp, og om nødvendig
innkalle leder Ola Bjørtomt til FS-møte, senest i august.
•

Mentor-program for Unge Ledere, i regi av NIF - valg av kandidat. Søknadsfrist for nytt program
er 09.08. FS ønsker å tilby leder av Ungdomsutvalget, Jørgen Mathiesen, denne muligheten. Skulle
Jørgen ikke ha anledning, vil muligheten tilbys et annet medlem i utvalget. Det er begrenset antall
plasser på programmet, og NBF er på forhånd ikke sikret plass til sin kandidat. Mulighetene for
NBF-kandidat anses imidlertid som gode. PI vil følge opp, og sikre påmelding og god dialog med
NIF i utvelgelsesprosessen.

