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Vår dato

Vår referanse

09.11.20

FS 10/20

Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 10/20 - 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:

Torsdag 5. november, kl 17.00 – 19.00

AGENDA
63/20

Godkjenning av innkalling og protokoll

FS

64/20

Referatsaker
a) NM sgl/dbl 2020, evaluering
b) NM Døve og Hørselshemmede, referat
c) Breddesamling 23. – 25.10, referat
d) Ekstraordinær kongress, World Bowling; opplevelsen
e) Forenklet lovnorm, innføring

HL/EG/PI
EG
EG
HL/PI
HL/PI

65/20

Beslutningssaker
a) Gjennomføring av Landsliga 2020/21, alternativer
b) NM Veteran 2021, endring av tidspunkt/arrangør

66/20

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

PI
HL/PI
UH/PI
EG/PI
HL/UH
PI/ÅJ
PI

Budsjett 2021
Gjennomgang av budsjettforslag, med fokus på Sportslig Budsjett

UH/HL/PI

67/20

68/20

Forberedelser, Forbundsting 2021
Fokus på praktiske oppgaver og fordeling av disse

FS

Alle
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69/20

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.)

70/20

Eventuelt
• Prosess for ansettelse av ny GS (meldt inn ved møtestart)

FS

PROTOKOLL
63/20 Godkjenning av innkalling og protokoll
Protokoll fra FS-møte 9/20 ble offentliggjort på bowling.no, 15.10.20. Det ble ved møtestart meldt inn en
sak under sak 70 Eventuelt. Denne fremgår av ovenstående agenda.
Vedtak:
Innkalling godkjent med ovennevnte endringer. Protokoll 9/20 tatt til etterretning og godkjent.

64/20 Referatsaker
a) NM sgl/dbl 2020, evaluering
Tre skriftlige evalueringer ble tatt til etterretning. Hovedinntrykket var godt gjennomført mesterskap
med gode smittevernsrutiner. Streaming-løsning fungerte ikke som planlagt. Dette og noen andre
læringspunkter tas til etterretning/følges opp av Mesterskapsgruppen, ved leder EG. Henvendelse
vedrørende tilreisende spiller fra Sverige ble behandlet, aksjon besluttet og deretter avsluttet.
b) NM Døve og Hørselshemmede 2020, referat
Skriftlig referat utarbeidet av EG, ble tatt til etterretning. EG var ikke til stede med tanke på
eventuell muntlig tilleggsinformasjon. Mesterskapet fremstod som vellykket, dog med noe
skuffende deltagelse.
c) Breddesamling 23. – 25.10, referat
Skriftlig referat utarbeidet av EG, ble tatt til etterretning. EG var ikke til stede med tanke på
eventuell muntlig tilleggsinformasjon. Samlingen fremstod som kjærkommen og vellykket.
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d) Ekstraordinær kongress, World Bowling, opplevelsen
HL og PI deltok begge på kongressen som foregikk digitalt, og var avviklet på under 30 min. Det
var overveldende støtte, 106 stemmer, av 114 mulige, til nye statutter. Informasjon vedrørende
kongressen om digital opplevelse, inkludert tidligere oversendt e-post fra PI, ble tatt til etterretning.
e) Forenklet lovnorm, innføring
Informasjon om forenklet lovnorm, for klubber med mindre enn 70 medlemmer, vil være aktuell for
de aller fleste bowlingklubber. PI vil sende ut informasjon om lovnormen til alle klubber, i samråd
med Lovkomiteen. Klubbene må beslutte eventuell overgang på sitt årsmøte. Direkte-medlemskap
er en annen tilknytningsform som NBF også vil kunne tilby fra 2021, som en prøveordning initiert
av NIF. En slik løsning vil FS vurdere nærmere før lansering, trolig via sak på neste Forbundsting.

65/20 Beslutningssaker
a) Gjennomføring av Landsliga 2020/21, alternativer
Retningslinjer og påbud fra myndighetene av 04.11, inkludert tilnærmet reiseforbud i Norge inntil
videre og generell usikkerhet rundt lengden på tiltakene, foruten potensiell lokal nedstengning av
idrettsanlegg som følge av smitteutviklingen, tilsier at gjennomføring av Landsliga ville blitt svært
krevende, inkludert en stor og trolig etter hvert uhåndterlig «back-log» av utsatte kamper.
Vurderingen til Forbundsstyret ble derfor at hensynet til liv og helse, kombinert med ønske om
forutsigbarhet og kostnadsbesparelser for klubber og spillere, medfører at Landsligasesongen
2020/21 kanselleres. Vedtaket medfører diverse andre beslutninger, oppsummert slik:
•
•
•

•
•
•

Landsliga 2020/21 kanselleres. Gjennomført spill strykes ved utgangen av 2020, men
spilte serier ut 2020 godskrives den enkelte spiller.
Reisefordeling 2020/21 bortfaller. Alle klubber som har betalt inn til ordningen, får
refundert sin innbetaling.
Landsliga 2021/22 vil baseres på de samme lag/avdelinger som var inkludert i den
kansellerte Landsligaen 2020/21. Det vil gjennomføres en bekreftelsesrunde til alle
aktuelle klubber/lag i juni 2021, hvor også påmeldingsavgift vil kommuniseres.
Påmeldingsavgift for 2020/21 refunderes ikke – kanselleringen er å betrakte som
«force majeure» for NBF – men en viss rabatt for 2021/22-påmelding vil trolig kunne
påregnes.
En arbeidsgruppe bestående av GK, CAL og NO vil utarbeide forslag til
konkurranseaktivitet som erstatning for Landsligaspill. Slik aktivitet vil være å
betrakte som approbert spill for deltagerne, og inkludere tilbud om Telefonliga.
En Telefonliga med oppstart i januar vil tilbys alle Landsliga-lag. Ingen
påmeldingskostnad, denne dekkes av allerede innbetalt påmeldingsavgift. Spill vil
være å anse som approbert; den enkelte spiller vil få registrert sine serier.
Veteranliga 2020/21 gjennomføres som planlagt, i form av telefonliga. Døveligaen
kan gjennomføres på samme måte om det anses som ønskelig av deltagende lag.
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Vedtak:
Landsliga 2020/21 kanselleres. Vedtaket medfører diverse andre beslutninger, gjengitt ovenfor.
Vedtaket var enstemmig.
b) NM Veteran 2021, endring av tidspunkt/arrangør
Mottatt forespørsel fra utpekt arrangør om å flytte tidspunkt fra mesterskapet, eventuelt utpeke ny
arrangør om opprinnelig dato opprettholdes, ble behandlet. Basert på Korona-situasjonen, og
allerede gjennomført fremgangsmåte = flytting, for NM sgl/dbl 2020, ble innspillet om flytting til
høsten 2021 vurdert som hensiktsmessig. Som følge av utsettelsen av NM Veteran 2021 må
kvalifiseringen til VM Veteran 2021 endres. NBF vil komme tilbake med ny informasjon om dette
så snart som mulig.
Vedtak:
NM Veteran 2021 flyttes fra februar 2021 til høsten 2021, nærmere dato vil fastsettes senere. Arrangør vil
være Oslo Bowlingklubb. Vedtaket var enstemmig.

66/20 Åpne saker
a) Bowlingjakten, status og fremdrift
Ble ikke behandlet av tidsmessige årsaker. Opprettholdes som Åpen Sak.
b) Felles medlemssystem for idretten, status
Ble ikke behandlet av tidsmessige årsaker. Opprettholdes som Åpen Sak.
c) Sommerleir 2021, konsept og gjennomføring
Ble ikke behandlet av tidsmessige årsaker. Opprettholdes som Åpen Sak.
d) Spørreundersøkelse vedr baneleie
Ble ikke behandlet av tidsmessige årsaker. Opprettholdes som Åpen Sak.
e) Oppgradering/videreutvikling av NBFs hjemmeside
Ble ikke behandlet av tidsmessige årsaker. Opprettholdes som Åpen Sak.
f) Kvinneturnering 2021, forberedelser
Med utgangspunkt i vedtak fattet i sak 65 ble det besluttet å utsette turneringen. Det vil være
ønskelig med gjennomføring i løpet av sesongen 2020/21, slutten av mai kan være aktuelt.
Opprettholdes som Åpen Sak
g) Oppfølging av hallene, inkludert initiativ rundt halleierforening
PI opprettet dialog med administrator for intern Facebook-gruppe for diverse haller. Enighet om at
NBF skulle sende informasjon som kunne legges ut i gruppen, som en slags test - med tanke på
tettere fremtidig dialog. Informasjon rundt lanseringen av SportBowling ble oversendt; samme
informasjon som ble presentert under NM sgl/dbl. I ettertid et uttrykt ønske om en presentasjon
spesielt utarbeidet for hallene. UH vil utarbeide denne. Opprettholdes som Åpen Sak.
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67/20 Budsjett 2021
Det utarbeidede 2021-budsjett for Sportslig ble tatt til etterretning, med fokus på total ramme. Denne ble
fastsatt til kr 1,2 mill, basert på forutsetning om at alle planlagte internasjonale mesterskap vil
gjennomføres i 2021. PI og HL vil utarbeide et fullstendig forslag til 2021-budsjett inkludert forslag til
eventuelle «sportslige» avsetninger i 2020-regnskap som i så fall vil komme til inntekt i 2021. (Vurdering
vil gjøres i samråd med revisor.) Fastsettelse av Budsjett 2021 vil gjøres på FS-møtet 05.12.

68/20 Forberedelser Forbundsting 2021
PI bes følge opp praktiske Tingforberedelser så langt det er mulig, før sin fratredelse ved utgangen av
januar. Aktuelle oppgaver er: hotellbestilling/streamingløsning, utsendelse av invitasjon, mottak av
beretninger fra komiteer og utvalg etc. Selve Tingdokumentet vil utarbeides av FS, primært v/HL, i løpet av
mars, mens Forbundskontoret ved EG vil registrere påmeldinger og koordinere hotell- og flybestillinger
etter utløp av påmeldingsfristen, som vil trolig være 01.03. Nærmere planlegging og fordeling av oppgaver
i forbindelse med Forbundsting 2021 vil finne sted også på neste FS-møte, 05.12. Hvorvidt Forbundsting
2021 vil kunne avholdes i fysisk format/ved felles tilstedeværelse i møtelokale, eller må gjennomføres
digitalt, gjenstår å se. Denne avgjørelsen vil tidligst fattes av FS i forbindelse med utsendelse av invitasjon
tidlig i januar.

69/20 Strategiarbeid
Av tidsmessige årsaker ble agendapunktet ikke berørt. Aktuelle strategioppgaver er følgelig de samme som
tidligere, uttrykt i form av nedenstående punkter:
•
•
•
•
•
•

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

70/20 Eventuelt
a) Prosess for ansettelse av ny GS. HL redegjorde for planlagt prosess. Søknadsfrist for GS-stillingen er
01.12, og en ansettelse planlegges gjennomført innen årets utgang. Et ansettelsesutvalg ble nedsatt,
bestående av HL, TVA og CAL. Utvalget vil stå for den innledende saksbehandlingen og informere resten
av FS, og administrasjonen, senere i prosessen - trolig i form av presentasjon av inntil 3 finalekandidater.

