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Vår dato

Vår referanse

09.12.20

FS 11/20

Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 11/20 - Teams

Til (stede)

Kopi til

Halgeir Ludvigsen (HL)
Terje Vestby Andresen (TVA)
Åse Jacobsen (ÅJ)
Christin A Löfman (CAL)
Grace Kristiansen (GK), til kl 12, inkl Beslutningssaker
Nicolas Osborg (NO)
Christer Jakobsen (CJ)
Ulf Hämnäs (UH
Erik Garder (EG)
Per Iversen (PI)

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen
Ungdomsutvalget

Møtested:

Teams-møte

Møtedato/-tid:

Lørdag 5. desember, kl 09.00 – 14.00

AGENDA
71/20

Godkjenning av innkalling og protokoll

FS

72/20

Referatsaker
a) NM Junior 2021, status forberedelser
b) Reisefordeling 2020/21, gjennomføring av tilbakebetaling
c) Endringer i terminliste 2020/21 som følge av Korona-situasjonen
d) Rekrutteringsprosess, ny GS - status

EG/PI
PI
EG
HL/TVA/CAL

73/20

Beslutningssaker
a) Tildeling av alle NM-arrangement 2022
b) Budsjett 2021
c) NBF-delegat, Junior-NM 2021

74/20

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
h) SportBowling, status før lansering

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

Regnskap pr oktober
Gjennomgang av regnskapsrapport

HL/PI

Nytt fra administrasjonen
GS informerer

PI

75/20

76/20

FS
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77/20

Sportslig statusrapport
Planer for 1. kvartal 2021
Internasjonale mesterskap 2021, info/signaler fra IBF/ETBF
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UH
EG/UH

78/20

Forberedelser, Forbundsting 2021
Statusgjennomgang og tidsplan

Alle

79/20

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.)

80/20

Eventuelt
• Forslag til aktiviteter fra januar som følge av kansellert landsliga-sesong CAL/GK/NO
• String-maskiner, redegjørelse om muligheter og utfordringer
UH

PROTOKOLL
71/20 Godkjenning av innkalling og protokoll
Protokoll fra FS-møte 10/20 ble offentliggjort på bowling.no, 11.11.20. Det ble i forkant av møtet meldt inn
to saker under sak 80 Eventuelt. Disse fremgår av ovenstående agenda. Under behandling av sak 72 pkt a,
ble det behov for å legge til en beslutningssak, sak 73 pkt c: NBF-delegat, Junior-NM 2021.
Vedtak:
Innkalling godkjent med ovennevnte endringer. Protokoll 10/20 tatt til etterretning og godkjent.

72/20 Referatsaker
a) NM Junior 2021, status forberedelser
EG redegjorde muntlig for status rundt forberedelser. Disse synes å være i godt gjenge, inkludert
god dialog mellom arrangør, Molde BK og NBF. Påmeldingsfristen er satt til 08.01. Som følge av
fortsatt usikkerhet rundt Covid-19, vil FS deretter, nærmere bestemt 11.01, i samråd med
Mesterskapsgruppen og arrangør, ta en endelig avgjørelse om hvorvidt mesterskapet kan avholdes
som planlagt. NBF-delegat ble utpekt, se sak 73 pkt c.
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b) Reisefordeling 2020/21, gjennomføring av tilbakebetaling
PI redegjorde muntlig for saksgang og gjennomføring av refusjon til alle klubber berørt av
Reisefordeling 2020/21. Utbetalingene ble gjort i uke 49, ingen kommentarer til årets løsning
mottatt fra klubber i etterkant.
c) Endringer i terminliste 2020/21 som følge av Korona-situasjonen
EG redegjorde muntlig for den generelle utviklingen i turneringstilbudet for sesongen 2020/21.
Fortløpende endringer mottas: kanselleringer, flyttinger og nye turneringer. Første utkast til
Terminliste 2021/22 ble deretter diskutert, inkludert plassering av NM Veteran 2021, «finalehelg»
VM-kval Veteran og NBFs Dameturnering; alle turneringer «overliggere» fra sesongen 2020/21.
(Arrangørene vil få beskjed om nye tidspunkt.) Endringene vil fremgå av den informasjon som
sendes ut til alle klubber i uke 51: «Søknadsprosessen: turneringer sesongen 2021/22». NM sgl/dbl
2022 vil arrangeres medio mai, som følge av oppsatt tidspunkt for siste serierunde.
d) Rekrutteringsprosess, ny GS - status
HL, supplert av TVA/CAL, redegjorde muntlig for prosessen så langt. Søknadsfristen har gått ut, og
i underkant av 40 søknader ble mottatt. Kandidatmassen anses som høyst tilfredsstillende, og
innledende intervjuer iverksettes umiddelbart, med etterfølgende oppdatering til hele FS og
administrasjonen. Prosessen planlegges ferdigstilt innen årets utgang.

73/20 Beslutningssaker
a) Tildeling av alle NM-arrangement 2022
Innstillingen til Mesterskapsgruppen ble gjennomgått. Ingen innvendinger og innstillingen ble
følgelig vedtatt i sin helhet. Dette betyr følgende tildeling av NM-arrangement i 2022:
•
•
•
•
•
•
•

NM sgl/dbl 2022 - Ringerike BK
NM Lag 2022 - Bekkelaget BK/Briskebyen BK
NM Junior 2022 - Glåmdal BK
NM Ungdom 2022 - Trondheim BK
NM Veteran 2022 - Trøndelag Bowlingkrets
NM Veteran Lag 2022 - Solør BK
NM Døve og Hørselshemmede 2022 - Stavanger Døve

Vedtak:
Alle NM-arrangement 2022 er tildelt. Vedtaket var enstemmig.
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b) Budsjett 2021
Budsjettforslag ble gjennomgått av HL/PI. Noen justeringer ble gjennomført, primært som følge av
at kostnadsavsetninger for utsatte mesterskap bortfaller i 2020-regnskapet, og følgelig ikke vil
inntektsføres i 2021-budsjettet. (Informasjon vil dog fremkomme som fotnoter i 2020-regnskap.)
Grunnet fortsatt usikkerhet som følge av Covid-situasjonen, både når det gjelder inntekter og
kostnader i 2021, ble Budsjett 2021 tatt til etterretning, og godkjent - med målsetning om mulig
justering i januar/februar, spesielt på inntektssiden som følge av bedre oversikt vedrørende tilskudd,
(Post 2 og 3), via NIF/KUD og utvikling av nivå på momsrefusjon.
Vedtak:
Budsjett 2021 ble godkjent. Vedtaket var enstemmig.
c) NBF-delegat, Junior-NM 2021
Det har ikke vært utpekt NBF-delegat fra FS til NM-Junior 2021. Påfølgende NM vil alle finne sted
etter at nytt FS er valgt på Forbundsting 2021. Derfor kun nødvendig å fastsette NBF-delegat til
kommende Junior-NM, januar 2021.
Vedtak:
Nicholas Osborg (NO) ble utpekt til NBF-delegat, NM Junior 2021. Vedtaket var enstemmig.

74/20 Åpne saker
a) Bowlingjakten, status og fremdrift
Henvising vedrørende leverandør av mulig app-løsning ble videreformidlet fra TVA til PI.
Opprettholdes som Åpen Sak.
b) Felles medlemssystem for idretten, status
Kort diskusjon basert på muntlig redegjørelse fra HL. Avventer videre utvikling i regi av NIF med
tanke på krav til fremtidige systemer. Opprettholdes som Åpen Sak.
c) Sommerleir 2021, konsept og gjennomføring
UH redegjorde muntlig som supplement til saksdokument. Ferdig konsept forutsettes ferdigstilt
innen årets utgang, med påfølgende presentasjon/invitasjon til NM Junior. UH ansvarlig.
Opprettholdes som Åpen Sak.
d) Spørreundersøkelse vedr baneleie
Saken anses ikke lenger som relevant på kort sikt, også fordi NIF ikke lenger etterspør denne typen
informasjon. Saken lukkes.
e) Oppgradering/videreutvikling av NBFs hjemmeside
Sees i sammenheng med pkt h, SportBowling. Opprettholdes som Åpen Sak.
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f) Kvinneturnering 2021, forberedelser
Turneringen planlegges flyttet til medio januar 2022. Potensiell sponsor informeres av PI om
flyttingen. Opprettholdes som Åpen Sak
g) Oppfølging av hallene, inkludert initiativ rundt halleierforening
En digital presentasjon spesielt utarbeidet for hallene er fortsatt ønskelig, utarbeides av UH.
HL vil følge opp nåværende Facebook-gruppe, inkludert utarbeidelse av krav til eventuell
gruppering som vil ønske deltagelse, med talerett, på kommende Forbundsting. Opprettholdes som
Åpen Sak.
h) SportBowling, status før lansering
UH redegjorde muntlig som supplement til saksdokument. Fortsatt arbeid som gjenstår, men januarlansering står ved lag. UH følger opp, i samarbeid med HL. Saken lukkes.

75/20 Regnskap pr oktober
Regnskapsrapport ble gjennomgått på overordnet nivå, og tatt til etterretning. Årsresultatet vil bli vesentlig
bedre enn budsjettert, noe som primært skyldes redusert sportslig aktivitet som følge av Covid-19.

76/20 Nytt fra administrasjonen
PI redegjorde muntlig. Det opereres med stor grad av hjemmekontor, uten at det er forbud mot å sitte på
Forbundskontoret; Idrettens Hus Ullevål er åpent. Ny runde med nedstengning har blitt opplevd som tyngre
psykisk og sosialt enn første runde før sommerferien, men ting går tross alt rimelig greit rent operasjonelt.
Forbundskontoret vil formelt holde stengt i uke 52 og 53, primært for ferieavvikling kombinert med lav
aktivitet rundt jul og romjul. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.

77/20 Sportslig statusrapport
•

•

Planer for 1. kvartal 2021. UH redegjorde muntlig som supplement til saksdokument. Fortsatt
usikkerhet om hva som vil la seg gjennomføre, men det planlegges selvsagt for ulike tiltak - med
tanke på fremtidige mesterskap og generell treningsprogresjon/sportslig utvikling for alle relevante
målgrupper/Team.
Internasjonale mesterskap 2021, info/signaler fra IBF/ETBF. Fortsatt lite informasjon mottatt fra
IBF og ETBF. Så langt er det kun meddelt at man vil prøve å gjennomføre EM Junior som planlagt i
påsken 2021. Øvrige mesterskap, ikke minst VM Junior/Ungdom i Sverige, juni 2021, fremstår som
uavklart p.t.
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78/20 Forberedelser, Forbundsting 2021
Invitasjon vil utarbeides av PI, forslag vil foreligge uke 1. Det ble besluttet at Forbundsting 2021 skal
avvikles som «hybrid» om forholdene tillater det. (Kombinasjon av fysisk deltagelse og digital deltagelse.)
PI vil kontakte NIF Digital for å sikre nødvendig bistand og kompetanse med tanke på digital avvikling.
Øvrige arbeidsoppgaver, og detaljert tidsplan, fastsettes på FS-møtet i januar.

79/20 Strategiarbeid
Av tidsmessige årsaker ble agendapunktet ikke berørt. Aktuelle strategioppgaver er følgelig de samme som
tidligere, uttrykt i form av nedenstående punkter, inkludert milepælgjennomgang:
•
•
•
•
•
•

Anlegg, inkludert detaljert Anleggsplan
Toppidrett, inkludert revidert Sportsplan som lansering av SportBowling
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

80/20 Eventuelt
a) Forslag til aktiviteter fra januar som følge av kansellert landsliga-sesong. Nedsatt arbeidsgruppe,
CAL/GK/NO hadde ikke forberedt noe skriftlig dokument. Kortfattet diskusjon i plenum medførte at
arbeidsgruppen i etterkant av møtet skulle utarbeide et skriftlig forslag. Forslaget vil deretter behandles via
e-post dialog internt hos FS og med Forbundskontoret, med påfølgende offentliggjøring senest uke 51.
b) String-maskiner, redegjørelse om muligheter og utfordringer. UH redegjorde muntlig som supplement til
saksdokument. Som følge av at IBF har godkjent String-maskiner for approbert spill, må NBF klargjøre
hva dette vil bety i praksis - med tanke på teknisk kontroll og gjennomføring av spill. Man vil innhente
erfaringer og metodikk fra Danmark, som godkjente String-maskiner for en tid tilbake, foruten etablere
dialog med Sverige som står foran samme utfordring som her i Norge. Informasjon vil åpenbart måtte
komme i flere omganger; første gang i forbindelse med offentliggjøring av denne Protokoll.

