Norges Bowlingforbund
Møtereferat

1 av 4

Vår dato

Vår referanse

16.09.20

FS 8/20

Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 8/20

Til (stede)

Kopi til

Halgeir Ludvigsen (HL)
Terje Vestby Andresen (TVA)
Åse Jacobsen (ÅJ)
Christin A Löfman (CAL)
Grace Kristiansen (GK)
Nicolas Osborg (NO)
Christer Jakobsen (CJ)
Erik Garder (EG)
Ulf Hämnäs (UH)
Per Iversen (PI) - kun delvis tilstede under sak 52

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen
Ungdomsutvalget

Møtested:

MEET Ullevål (12. sept) og Idrettens Hus, Ullevål ( 13. sept)

Møtedato/-tid:

Lørdag 12. september, kl 09.30 – 17.30 og søndag 13. september, kl 09.00 – 16.00

AGENDA
48/20

Godkjenning av innkalling og protokoll

FS

49/20

Referatsaker
a) Digital lederforum 25.08
b) Årsmøte SFF 09.09
c) Ekstraordinær kongress, World Bowling - prosess og sakslisten

HL/PI
HL/PI
HL/PI

50/20

Beslutningssaker
FS
a) Kriterier/regelverk for Landsliga 2020/21: kamputsettelser, lag som trekkes
b) Endringer i instruks for Seriekomite; nedfelles i § 15.6.17 og 15.6.18

51/20

SportBowling
Presentasjon av konseptet (test før ny presentasjon under NM sgl/dbl)

52/20

UH/HL

Strategiarbeid
Alle
• Mulige strategiske veivalg som følge utviklingen innen
klubb- og kretsmiljøene, sett i forhold til rekrutteringssituasjonen
og ønskede toppidrettskrav
• SportBowling, muligheter og konsekvenser av innføring
• Anlegg, inkl Anleggsplan
• Toppidrett, inkl revidert Sportsplan
• Imagebygging, inkludert utvikling av hjemmeside og sosiale medier
• Rekruttering, inkludert Bowlingjakten, Sommerleir, Skolebowling
• Livslang idrett, eventuell revidering av eksisterende dokument
• Bedre Klubb, eventuell revidering av eksisterende dokument
• Dokumenter vedr Barneidrett/Ungdomsidrett, ferdigstilles
• Vurdering av de muligheter «digitalisering av idretten»
i regi av NIF kan gi NBF (medlemsoppfølging, betalingsløsninger etc.)
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Eventuelt
• Spillemiddelsøknad 2021; eventuelle høringsinnspill fra NBF

PROTOKOLL
48/20 Godkjenning av innkalling og protokoll
Protokoll fra FS-møte 7/20 ble offentliggjort på bowling.no, 21.08.20. PI påpekte at det var en skrivefeil i
sak 47, pkt a. Korrekte § skal være § 15.6.17 og 15.6.18. Det ble ved møtestart meldt inn tre saker under
Eventuelt, i tillegg til allerede oppsatt sak. Disse tre sakene var: Kvinneturnering 2021, forberedelser NM sgl/dbl 2020, mulige endringer av finaleoppsett - Tiltak for troppen til avlyst EM Junior 2020.
Under sak 51 SportBowling ble det fremmet forslag om innkjøp av avansert analyse/målingsutstyr som skal
benyttes av sportslig ledelse. Forslaget ble å betrakte som Beslutningssak: sak 50, pkt c.
Vedtak:
Innkalling godkjent med ovennevnte endringer. Protokoll 7/20 tatt til etterretning og godkjent.

49/20 Referatsaker
a) Digitalt lederforum 25.08
HL og PI som deltagere via Teams redegjorde muntlig som supplement til utsendt presentasjon som
ble benyttet av NIF og andre innledere på møtet. Nytteverdi og gjennomføring av samlingen ble
vurdert som skuffende. Redegjørelse ble tatt til etterretning.
b) Årsmøte SFF 09.09
PI redegjorde muntlig som deltager via Teams. Møtet ble kun en formalitet - med godkjenning av
årsberetning, regnskap og budsjett - foruten valg, ved akklamasjon. Redegjørelsen ble tatt til
etterretning.
c) Ekstraordinær kongress, World Bowling - prosess og sakslisten
FS uttrykte bekymring for så vel prosess rundt innkalling/fremmøte/fullmaktsgivning som selve
innholdet av sakslisten. Prosessen fremstod som det viktigste i første omgang, og PI fikk fullmakt til
å kontakte de nordiske land, og eventuelt hele Europasonen med tanke på å utarbeide en felles
henvendelse til World Bowling hvor det uttrykkes bekymring for fremgangsmåte så langt og den
videre prosessen.
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50/20 Beslutningssaker
a) Kriterier/regelverk for Landsliga 2020/21: kamputsettelser, lag som trekkes
Forslag til regelverk ble gjennomgått og justert. Det endelige regelverket, kun ment å gjelde for
sesongen 2020/21, ble ferdigstilt og distribuert første virkedag i etterkant av møtet, 14.09.
Vedtak:
Regelverk for kamputsettelser og lag som trekkes i Landsligaen 2020/21, alle divisjoner, ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
b) Endringer i instruks for Seriekomite, nedfelles i § 15.6.17 og 15.6.18
Forslag til revidert/utvidet ordlyd ble gjennomgått og godkjent. Endringene består av noe utvidet
ordlyd på noen punkter i de aktuelle §:
• «Økonomiske hensyn skal vektlegges, men skal ikke alene være avgjørende for
avdelingssammensetning.»
• «Dette inkluderer endret geografisk sammensetning av avdelinger over tid foruten
om mulig å unngå flere lag fra samme klubb i samme avdeling.»
• «Fordeling av borte/hjemmekamper skal så langt som mulig være identisk etter
halvspilt serie.»
Seriekomiteen vil informeres om den fullstendige nye ordlyden av PI, inkludert bakgrunn/utfyllende
informasjon. Lovkomiteen vil også informeres, ansvarlig: PI
Vedtak:
Revidert ordlyd i § 15.6.17 og 15.6.18 ble godkjent. Vedtaket var enstemmig.
c) Innkjøp av Specto Go
Forslag om innkjøp av Specto Go, inkludert frakt/opplæring og noe ytterligere utstyr, ble fremmet
av UH. Utgangspunktet var et klart behov for slikt utstyr - Norge er eneste land i Norden som så
langt ikke har anskaffet seg dette verktøyet - kombinert med det faktum at bortfall/avlysning av tre
internasjonale mesterskap i 2020 muliggjør et slikt innkjøp innenfor Sportslig budsjett. UH vil
innhente et formelt tilbud. Budsjettramme kr 220.000 basert på preliminært tilbud innhentet av UH.
Vedtak:
Innkjøp av sportslig utstyr, Specto Go med noe tilleggsutstyr, ble godkjent. Vedtaket var enstemmig.

51/20 SportBowling
UH presenterte konseptet, supplert av HL. Presentasjonen ble godt mottatt, og konseptet vil presenteres for
miljøet i forbindelse med NM sgl/dbl 2020. Fullstendig lansering er satt til 01.01.21. Det vil trolig bli
nærmere dialog mellom NBF og World Bowling i tiden fremover som følge av at World Bowling synes å
inneha planer som langt på vei korresponderer med det konsept som NBF vil innføre. UH er ansvarlig for
videre utvikling og lansering av SportBowling i Norge.
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52/20 Strategiarbeid
Konkrete strategiområder ble diskutert i henhold til agendaen, foruten en mer åpen/generell diskusjon for å
sikre at alle innspill og synspunkter ble hensyntatt. Dokumenter til dels utarbeidet, dog ikke ferdigstilt. De
aktuelle dokumenter og prosessene forbundet med disse vil følges opp og bearbeides videre på de neste FSmøter. Dog noen få punkter som protokollføres:
•
•

Dokumenter vedr Barneidrett/Ungdomsidrett, ferdigstilles på neste møte =
beslutningssak - viktig i forhold til Post-møtene med NIF, høsten 2020
Alle relevante haller skal kontaktes av PI, blant annet med tanke på å oppmuntre til
etablering av halleierforening, foruten ønske om generell nærmere dialog inkludert
informasjon om lansering av SportBowling

53/20 Eventuelt
a) Spillemiddelsøknad 2021, eventuelt høringsinnspill fra NBF. FS ønsket ikke å utarbeide eget innspill til
denne høringen.
b) Kvinneturnering 2021, forberedelser. PI ble pålagt å sjekke med Hønefoss-miljøet om Hønefoss kan
være aktuell lokalisering for denne turneringen, medio mars 2021. Drammen anses ikke som aktuelt sted
ved denne korsvei, men det er fortsatt ønskelig at turneringen legges til Østlandet med tanke på flest mulig
deltagere. Ytterligere forberedelser vil iverksettes så snart lokalisering er fastsatt. Ansvarlig: ÅJ og PI.
c) NM sgl/dbl 2020, mulige endringer av finaleoppsett. HL redegjorde muntlig for de vurderinger
arrangøren hadde gjort seg i samråd med hallen vedrørende aktuelle smittevernstiltak. Basert på denne
redegjørelsen fant FS ingen grunn til å avvike normalt/lovpålagt finaleoppsett.
d) Tiltak for troppen til avlyst EM Junior 2020. De 7 spillerne som ble uttatt til EM Junior 2020 fikk
dessverre aldri spille dette mesterskapet. NBF har søkt å finne alternativer, inkludert en uoffisiell
landskamp mot Sverige, eventuelt deltagelse i en utenlandsturnering som Irish Open Junior eller lignende.
Som følge av Covid19-utviklingen har dette ikke latt seg gjøre, og Sportslig Utvalg foreslo derfor et stipend
til alle 7 spillere, stort kr 5.000 pr spiller - som kan benyttes til turneringsaktivitet eller innkjøp av
bowlingutstyr. FS støttet forslaget. Nøyaktige kriterier for bruk, og utbetaling, vil finne sted innen utgangen
av september. Ansvarlig: EG og PI

