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Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 9/20 - Teams

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)
Ulf Hämnäs (UH)
Per Iversen (PI)

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen
Ungdomsutvalget

Møtested:

Teams-møte

Møtedato/-tid:

Lørdag 10. oktober, kl 09.00 – 13.15

AGENDA
54/20

Godkjenning av innkalling og protokoll

FS

55/20

Referatsaker
a) Ungdoms-NM 2020, evaluering
b) NM sgl/dbl 2020, status forberedelser
c) SportBowling, status lanseringsplan/presentasjon
d) Ekstraordinær kongress, World Bowling; status prosess i forkant

PI/UH/GK
HL/PI
UH/HL
PI/HL

56/20

Beslutningssaker
FS
a) Landsliga 2020/21, eventuell justering av regelverk datert 14.09
b) Valg av ny bankforbindelse; fortsatt i konsernordning via NIF
c) Sluttdokumenter, Barneidrett og Ungdomsidrett
d) Fullmakt = «Power of Attorney”, Ekstraordinær WB-kongress (Nytt pkt kontra oppr. agenda)
e) Kvalifiseringsspill, 2. div, 2020/21
(Nytt pkt kontra oppr. agenda)

57/20

Åpne saker
a) Bowlingjakten, status og fremdrift
b) Felles medlemssystem for idretten, status
c) Sommerleir 2021, konsept og gjennomføring
d) Ny hall i Fredrikstad, status og fremdrift
e) Spørreundersøkelse baneleie
f) Oppgradering/videreutvikling av NBFs hjemmeside
g) Kvinneturnering 2021, forberedelser
h) Oppfølging av hallene, inkludert initiativ rundt halleierforening

PI
HL/PI
UH/PI
CAL
EG/PI
HL/UH
PI/ÅJ
PI

Regnskap pr august/september 2020
Gjennomgang av regnskap pr august, evt pr september om ferdigstilt

HL/PI

Budsjett 2021
Gjennomgang av budsjettforslag

HL/PI

58/20

59/20
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PI

61/20

Strategiarbeid
Alle
• 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
• Vurdering av de muligheter «digitalisering av idretten»
i regi av NIF kan gi NBF (medlemsoppfølging, betalingsløsninger etc.)

62/20

Eventuelt
• Kvalifiseringsspill for å beholde plass i 2. div
• Krav til spilte serier NM sgl/dbl 2021
• Møteplan ut 2020
• Turneringslederutdannelse, redegjørelse
• Sportslig redegjørelse
• NBF Valgkomite, sammensetning

(meldt inn før møtestart)
(meldt inn før møtestart)
(meldt inn ved møtestart)
(meldt inn ved møtestart)
(meldt inn ved møtestart)
(meldt inn ved møtestart)

PROTOKOLL
54/20 Godkjenning av innkalling og protokoll
Protokoll fra FS-møte 8/20 ble offentliggjort på bowling.no, 18.09.20. Det ble ved møtestart meldt inn fire
saker under sak 62 Eventuelt, i tillegg til to allerede oppsatte saker. Behandling av to agendapunkter
medførte at to saker ble lagt til under Sak 56 Beslutningssaker. Alle endringer kontra opprinnelig dagsorden
fremgår av ovenstående Agenda.
Vedtak:
Innkalling godkjent med ovennevnte endringer. Protokoll 8/20 tatt til etterretning og godkjent.

55/20 Referatsaker
a) Ungdoms-NM 2020, evaluering
To skriftlige evalueringer, fra arrangør og EG, ble tatt til etterretning. Hovedinntrykket var et godt
gjennomført mesterskap med noen uvante utfordringer, spesielt rundt overholdelse av
avstandsregler i forbindelse med fotografering av medaljevinnere. To læringspunkter ble spesielt
spilt inn til Mesterskapsgruppen for oppfølging: Mal for puljeinformasjon via høyttaler før spill
igangsettes, og opplæringsmal for bruk av «bowlingres» under NM-arrangement.
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b) NM sgl/dbl 2020, status forberedelser
HL redegjorde muntlig på vegne av arrangør, Trøndelag Bowlingkrets. Det meste synes å være
under kontroll, inkludert informasjon til deltagerne vedrørende spesielle smitteverntiltak som vil
iverksettes. Omfattende streamingløsning er et viktig punkt, og vil ha prioritet frem mot oppstart.
Redegjørelsen ble tatt til etterretning.
c) SportBowling, status lanseringsplan/presentasjon
UH redegjørde muntlig for status, som fremstår som tilfredsstillende. Det vil foreligge en digital
presentasjon til NM sgl/dbl. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.
d) Ekstraordinær kongress, World Bowling, status prosess i forkant
Gjennomført dialog med World Bowling og øvrige nordiske land, som har blitt gjengitt løpende av
PI, ble tatt til etterretning. Saksdokument utarbeidet av HL ble behandlet, og resulterte i vedtak om
å støtte innstillingen fra HL. Vedtaket fremgår av sak 56, pkt d: Fullmakt = «Power of Attorney”,
Ekstraordinær WB-kongress

56/20 Beslutningssaker
a) Landsliga 2020/21, eventuell justering av regelverk datert 14.09
Erfaringene med det innførte regelverk fremstår i all hovedsak som god og tilfredsstillende. Dog et
fåtall utfordringer forbundet med omberamming av kamper. Det ble følgelig besluttet å beholde
regelverket, med ett unntak: Seriekomiteen blir gitt anledning til å fastsette kampdato om de berørte
lagene ikke selv blir enige om ny kampdato innen den pålagte fristen på en måned. Ny kampdato
skal ikke kunne være opprinnelig tidspunkt. Endringen gjenspeiles i utvidet pkt 3, endret pkt 4 og
pkt 5. Ny ordlyd er, endringer i uthevet skrift:
3. Det forutsettes at lagene selv finner nytt kamptidspunkt, og meddeler dette til Seriekomiteen senest 1 mnd
etter dato for innsendt søknad om utsettelse. Det er fullt mulig å legge utsatte kamper til hverdager, så lenge
begge parter er enige. I landsdekkende avdelinger er kampavvikling i helgene til dels en nødvendighet, noe
som tilsier god og løsningsorientert dialog mellom partene, inkludert Seriekomiteen der det anses som
nødvendig. Om det ikke oppnås enighet mellom lagene innen 1 mnd, vil Seriekomiteen fastsette nytt
kamptidspunkt, som ikke kan være opprinnelig kamptidspunkt.
4. Alle utsatte kamper skal være gjennomført innen utgangen av 2020, slik at alle avdelinger vil være
halvspilt før serierunde 7 vil iverksettes i januar 2021. Dette forutsetter ordinær avvikling fra serierunde 4.
Omberamminger i henhold til pkt 3, siste setning, vil kunne medføre kamptidspunkter også tidlig i 2021.
5. Skulle det bli aktuelt med utsettelser utover serierunde 3, vil informasjon om tidsplan for avvikling av
utsatte kamper foreligge samtidig med ny beslutning om utsettelsesomfang, dvs senest 10. oktober. Hvorvidt
det må fattes nye beslutninger etter den dato, gjenstår å se. Ny «seneste»-dato for eventuelle nye
beslutninger etter 10. oktober, settes inntil videre til 5. desember.

Vedtak:
Regelverk av 14.09.20 for kamputsettelser og lag som trekkes i Landsligaen 2020/21, ble utvidet i pkt 3 - 5.
Vedtaket var enstemmig.
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b) Valg av ny bankforbindelse, fortsatt i konsernordning via NIF
De utsendte saksdokumenter ble tatt til etterretning. Som følge at NBF i mange år har vært med en
identisk ordning, med solidaransvar, via NIF hos DNB, anses overgang til ny bankforbindelse som
uproblematisk, og med oppside via fortsatt gode innskuddsbetingelser på plasseringskonto = bedre
enn NBF kan oppnå på egen hånd. Solidaransvaret endres ikke ved overgang til nye avtale; vil være
samme ansvar som tidligere. Rent konkret vil utfasing av nåværende bankkonti som spillere/klubber
løpende forholder seg til, først finne sted i forbindelse med sesongen 2021/22. Kundeforhold hos ny
bank opprettes imidlertid med umiddelbar virkning, og nåværende langsiktige midler settes inn på
nyopprettet plasseringskonto hos ny bankforbindelse.
Vedtak:
Forbundsstyret er kjent med innholdet i avtale om konsernkontosystem mellom Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité og SpareBank1 Østlandet. Styret vedtar med dette deltakelse i nevnte
konsernkontosystem med de forpliktelser som følger av dette, herunder aksept av solidaransvar.
Styret vedtar at NBF er solidarisk ansvarlig med Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité (NIF) som hovedkontoinnehaver, og de øvrige deltakende selskap, for rett oppfyllelse av alle
forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontosystemet. Styret gir president Halgeir Ludvigsen og
generalsekretær Per Iversen fullmakt til å skrive under deltakererklæringen. Vedtaket var enstemmig.
c) Sluttdokumenter, Barneidrett og Ungdomsidrett
De tre dokumentene som var utarbeidet, ble gjennomgått. Det ble videre gitt honnør til HL for godt
og relevant innhold sett opp mot bowlingens egenart kontra behov for overenstemmelse med
overordnede retningslinjer for norsk idrett generelt. Dokumentene offentliggjøres på NBFs
hjemmeside.
Vedtak:
Utarbeidede dokumenter for Barneidrett, Sanksjonsreglement for Barneidrett og Retningslinjer
Ungdomsidrett, datert 10.10.20 ble godkjent. Vedtaket var enstemmig.
d) Fullmakt = «Power of Attorney”, Ekstraordinær WB-kongress
I etterkant av diskusjon og gjennomgang av sak 56, pkt c - fant FS det hensiktsmessig og korrekt å
støtte de nye statutter som World Bowling har foreslått skal godkjennes/innføres på ekstraordinær
kongress 02.11.20, inkludert navneendring. Rent praktisk gjøres dette ved å sende inn en fullmakt
(«Power of Attorney») som støtter innføringen, til Andrew Oram, CEO hos World Bowling - innen
tidsfristen 12.10.20.
Vedtak: NBF støtter innføringen av nye statutter hos Det Internasjonale Bowlingforbundet (hittil kalt
«World Bowling»), og vil sende inn en fullmakt til ekstraordinær kongress som avholdes 02.11.20, som
gjenspeiler denne beslutning. Vedtaket var enstemmig.
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e) Kvalifiseringsspill, 2. div, 2020/21
Utsendt saksdokument ble gjennomgått og godkjent uten endringer. Det fullstendige regelverk for
kvalifiseringsspill for de fire lag som har trukket seg i 2. div. avd B, sesongen 2020/21, vil sendes
de berørte klubbene i løpet av uke 42, og dessuten offentliggjøres på NBFs hjemmeside.
Regelverket tar utgangspunkt i regelverk av 14.09.20 vedrørende lag som trakk seg før seriestart.
Sitat: «Lag som trekkes senest 18. september, vil plasseres sist i angjeldende avdeling, og vil
følgelig kun flyttes ned en divisjon ved eventuell deltagelse i Landsliga 2021/22. Om flere lag
trekkes enn det er lag som rykker ned fra angjeldende avdeling, vil nedrykk foretas i henhold til
play-off som gjennomføres i siste serierunde. Lag som ikke deltar, rykker automatisk ned.»
Vedtak:
Regelverk for kvalifiseringsspill for å beholde plass i 2. divisjon for neste sesong ble godkjent. Vedtaket
var enstemmig.

57/20 Åpne saker
a) Bowlingjakten, status og fremdrift
PI redegjorde muntlig, lite har skjedd etter at aktuell app-utvikler bortfalt. Saken vil prioriteres så
snart NM sgl/dbl er gjennomført. PI ansvarlig, spesielt med tanke på dialog med IT/tekniske rettede
høyskoler = et potensielt bachelor/master-prosjekt. Opprettholdes som Åpen Sak.
b) Felles medlemssystem for idretten, status
HL redegjorde muntlig. NIF Digital har fortsatt ikke levert aktuelle underliggende IT-verktøy som
antydet i sommer. HL vil følge opp. Opprettholdes som Åpen Sak.
c) Sommerleir 2021, konsept og gjennomføring
UH redegjorde muntlig, lite nytt siden forrige FS-møte. Dialog opprettet med Ungdomsutvalget, og
denne skal følges opp så snart NM sgl/er avviklet. Forslag til revidert konsept skal foreligge i løpet
av november. Konseptet må være klart til offentliggjøring i forbindelse med Junior-NM 2021.
UH ansvarlig, støttet av PI. Opprettholdes som Åpen Sak.
d) Ny hall i Fredrikstad, status og fremdrift
CAL redegjorde muntlig. Utbygger fortsetter alene, uten at NBF vil ta noen formell rolle. Hvorvidt
det blir aktuelt med lokal driver, gjenstår å se. CAL vil følge opp på uformell basis, primært på
vegne av bowling-miljøet i Fredrikstad. Saken lukkes.
e) Spørreundersøkelse vedr baneleie
Intet skjedd siden forrige FS-møte. Ikke prioritert sak kontra en del andre oppgaver. EG/PI fortsatt
ansvarlig. Opprettholdes som Åpen Sak.
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f) Oppgradering/videreutvikling av NBFs hjemmeside
Åpen diskusjon om muligheter fremover, inkludert lanseringen av SportBowling som også vil
påvirke vårt digitale «fotavtrykk». Videreutvikling vil åpenbart foregå i etapper, hvor også løsninger
fra andre særforbund kan vurderes implementert. HL ansvarlig, med støtte fra UH og PI.
Opprettholdes som Åpen Sak.
g) Kvinneturnering 2021, forberedelser
Enighet om at formatet som var planlagt for 2020-utgaven kan videreføres for 2021-versjonen. ÅJ
ansvarlig for å ferdigstille ny invitasjon etter dialog med Hønefoss-hallen vedrørende mulighet for
mer optimale puljetider enn hva man oppnådde i Drammen i 2020. PI vil følge opp mulig sponsor,
avklaring i løpet av oktober. PI vil også utarbeide budsjettforslag, inkl mulighet for godtgjørelse til
noe støttepersonell. Opprettholdes som Åpen Sak
h) Oppfølging av hallene, inkludert initiativ rundt halleierforening
PI har ikke hatt kapasitet til å følge opp innspillet/tiltaket siden forrige FS-møte. Tiltaket vil få
prioritet i november/desember. Tanken er å invitere halleiere til delaktighet og felles forståelse av
muligheter og utfordringer, inkludert en systematikk hvor hallene blir forespurt på forhånd ved
større/viktige beslutninger. En form for fungerende halleierforening vil åpenbart kunne være et godt
hjelpemiddel i en slik dialog. Det siteres dessuten fra Protokoll fra FS-møte 8/20: «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.» Opprettholdes som Åpen Sak.

58/20 Regnskap pr august/september 2020
HL redegjorde muntlig som supplement til utsendte regnskapsrapporter. En viss nedgang i lisensinntekter
og turneringsavgifter, men ikke alarmerende på kort sikt, spesielt fordi kostnadsnivået er redusert i større
grad enn inntektsbortfallet så langt i 2020. Dog utfordrende å se hva som vil skje på sikt med inntektene,
inkludert sponsorinntekter. 2020-resultatet vil åpenbart bli bedre enn budsjett, avhengig av hvilke
regnskapsmessige avsetninger man velger å gjøre for 2020, spesielt i avd 3 Sportslig. Redegjørelsen ble tatt
til etterretning. PI vil undersøke om NBF kvalifiserer for midler via den seneste Korona-pakken for
idretten. Foreløpig vurdering er at NBF fortsatt ikke er berettiget for støtte.

59/20 Budsjett 2021
HL og PI redegjorde muntlig som supplement til utsendte budsjettforslag. Dette forslaget var på ingen måte
fullstendig, kun ment som et utgangspunkt for diskusjon om retning og eventuelle føringer, eksempelvis for
budsjettert resultat i 2021 sett i forhold til resultatene i perioden 2018 – 2020, som alle viser overskudd, til
dels ganske store. Videre var det ikke utarbeidet detaljert 2021-budsjett for Sportslig. UH vil komme med
et konkret forslag for Sportslig før neste FS-møte som vil finne sted i begynnelsen av november.
Diskusjonen var åpen og ble gjennomført på overordnet nivå, og vil videreføres på neste FS-møte med
påfølgende fastsettelse av Budsjett 2021 på FS-møtet i begynnelsen av desember.
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60/20 Nytt fra administrasjonen
PI redegjorde muntlig. Arbeidsmiljøet fremstår som godt, selv om Korona-situasjonen fortsatt er krevende,
spesielt sosialt. Det faktum at UH fortsatt primært opererer med hjemmekontor er spesielt utfordrende, men
like fullt håndterbart, og naturlig inntil videre - UH er avhengig av offentlig kommunikasjon.
Arbeidsmessig har administrasjonen funnet en grei metodikk, med jevnlige kontormøter via Teams, og Adhoch-møter/dialog ved behov.

61/20 Strategiarbeid
Åpen diskusjon rundt gjenstående strategiområder, foruten innspill rundt behov for oppdatering av noen
tidsfrister i allerede utarbeidede dokumenter. Generelt er hovedområdene de samme, som det vil arbeides
videre med på alle FS-møter frem mot Forbundsting 2021. Disse områdene er:
• 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

62/20 Eventuelt
a) Kvalifiseringsspill for å beholde plass i 2. divisjon. Gjennomgang og godkjennelse av utarbeidet
saksdokument resulterte i Beslutningssak, se sak 56, pkt e.
b) Krav til spilte serier NM sgl/dbl 2021. Som følge av løpende usikkerhet rundt ligaavvikling og redusert
turneringsaktivitet i inneværende sesong, kan det bli en utfordring for utøvere å oppnå de lovpålagte 150
serier innen utgangen av mars, med tanke på NM-spill 2021. FS ønsker å avvente situasjonen noe før en
beslutning om eventuell reduksjon av seriekravet vil fattes. Denne kan påregnes i begynnelsen av januar.
c) Møteplan ut 2020. I den foreliggende arbeidssituasjon for FS og administrasjonen synes det naturlig å
opprettholde FS-møter med cirka en måneds mellomrom. Neste møte, også på Teams, ble fastsatt til
torsdag 05.11, kl 17 – 19. Møtet deretter, opprinnelig planlagt som et fysisk 2-dagers møte i begynnelsen av
desember, reduseres til en dag, på Teams: lørdag 05.12, oppstart kl 09. Første møtedato i 2021 har tidligere
blitt fastsatt til lørdag 16.01. Datoen opprettholdes, kan eventuelt dessuten utvides til et fysisk 2-dagers
møte. Dette vil i så fall besluttes senere.
d) Turneringslederutdannelse, redegjørelse. UH redegjorde muntlig for nytt digitalt kurs akkurat igangsatt
med 14 deltagere. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.
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e) Sportslig redegjørelse. UH redegjorde muntlig for sportslig status. Det faktum at det fortsatt er lenge til
første internasjonale mesterskap, og fortsatt usikkerhet forbundet med disse mesterskapene, kompliserer
planlegging og oppfølging. Dessuten vil overgang/lansering av SportBowling påvirke sportslig systematikk
på toppnivå fremover. Dette har også medført at uttak av nye bruttotropper med hensikt har blitt forsinket,
noe som burde vært bedre kommunisert. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.
f) NBF Valgkomite, sammensetning. Den valgte leder, Yngvar Lorentsen, har trukket seg helt ut av
bowlingmiljøet, og følgelig meddelt PI at han ikke vil kunne fungere i vervet. De to øvrige medlemmene
som ble valgt på Forbundsting 2019, Frank Berge og Sylvi Berge, begge Sølvkula BK - har sagt seg villig
til å fortsette i Valgkomiteen og utføre de pålagte komiteoppgaver frem mot Forbundsting 2021, uten at
komiteen suppleres. Det ble ikke valgt noe varamedlem til Valgkomiteen i 2019, og FS finner det av
prinsipielle grunner vanskelig å utpeke noe nytt medlem - det anses ikke som naturlig/ønskelig at FS skal
gjøre dette. NBF Valgkomite opprettholdes følgelig med de to gjenværende medlemmer frem til
Forbundsting 2021, med Frank Berge som leder.

