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Møteprotokoll   
Vår dato Vår referanse 

26.3.22 FS 3/22 

Referent 

Kirsten Wille (KW)     FS-møte nr 3/22 -   

Tilstede: 

Halgeir Ludvigsen (HL) 

Terje Vestby Andresen (TVA)  

Åse Jacobsen (ÅJ) 

Christer Jacobsen (CJ) – på teams frem til Sak 25/22 

Grace Kristiansen (GK) – fra kl.14.00 

Nicolas Osborg (NO)  

Jørgen Mathiesen (JM) 

Christin A. Löfman (CAL) 

Kirsten Wille (KW)  

  

 

  

 

 
Forfall: 
 

 
 

  Kopi til 

Kontrollkomiteen  

Lovkomiteen  

Ungdomsutvalget 
 
 
 
 

Møtested: Thon Linne Hotel 

Møtedato/-tid:  Lørdag 26.3.22 kl.09.00 – 18.45   

 

AGENDA 

19/22 Godkjenning av innkalling og protokoll fra FS-møte 2/22 FS 

        

20/22 Diskusjonstema: Forslag om nytt rankingsystem – innspill    HL      

  fra Ingar Gabrielsen      

      

21/23    Bowlingforbundet VIL – Statusrapportering                                     KW    

    

   22/22 Beslutningssaker 

   a) Innkommet informasjon om sak i Veteranligaen -     HL 

      manipulering av resultater i 1.div. veteraner 

  b) Sportslig format på NBFs Arrangement      CJ/ÅJ 

    

   23/22 Presentasjon av NIFs Arrangementssystem – Isonen  

  v/Christian Brosø, Produktleder – NIF Digital 

                

   24/22                   Regnskap pr.31.12.21                     HL   
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   25/22     Referatsaker            

      Kretsseminar 2022 - forberedelser        KW 

      Klubbutviklingsplan – 2022-2025        KW 

      Nasjonal klubb – direkte medlemsskap – Informasjon om NIFs     KW 

      prøveprosjekt 

      NBFs Sponsorstrategi 2022         KW  

      NM Junior 2022 – Evaluering          KW 

      Crowdmanager          JM 

      Dameturneringen – Ny dato         ÅJ 

     NM Døve- og Hørselshemmede 2022 – Evaluering      KW       

   

   26/22     Rapportering fra Sportslig         UH 

 

   27/22     Nytt fra Kontoret          KW 

       GS informerer   

 

   28/22     Eventuelt 

      a) NBFs Standpunkt – Sondering av norsk initiativ     HL 

             til ny søknad av OL/PL         

      b) Jubileum 2022         KW 

      c) Status – oppdatering ny hjemmeside/gammel side      HL 

      d) Sommerleir for Døve- og Hørselshemmede barn 2022    KW  

       

       

      

 

PROTOKOLL 

 19/22   Godkjenning av innkalling og protokoll 
    Protokoll fra FS-møte 2/22 ble offentliggjort på bowling.no 11.3.22.  

    Vedtak: 

   Innkalling og Protokoll 2/22 ble tatt til etterretning og godkjent. 

    4 saker ble meldt inn til Eventuelt. 

 

 20/22   Diskusjonstema: Forslag om nytt rankingsystem – innspill fra  

     Ingar Gabrielsen  
      Tema ble godt diskutert.  Det var enighet om å opprette et utvalg med 3 personer 

      ledet av HL hvor Ingar Gabrielsen blir invitert inn i utvalget.  Administrasjonen  

      sender ut invitasjon til klubbene om spille inn kandidater til Utvalget.  Utvalget skal  

      se på premissene som ligger i rankingsystemet og vurdere behovet for justeringer og  

      endringer/oppdateringer. 
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21/22   Bowlingforbundet VIL - Statusrapportering 
              KW presenterte et oppdatert strategidokument med nytt design i tråd med NBFs nye profil.   

              Dokumentet vil bli oppdatert med tydeliggjøring av kretsenes rolle og oppgaver, og innspill fra  

       Kretsseminaret vil bli implementert i planen.  Planen vil bli lagt ut på bowling.no etter  

       godkjennelse fra FS.   

         

   

22/22  Beslutningssaker: 
a) Innkommet informasjon om sak i Veteranligaen – manipulering av  

resultater i 1.div. veteraner 

Vedtak: 

FS tar saken alvorlig og påtaler saken til Sanksjonsutvalget for videre behandling.   

 

 

b) Sportslig format på NBFs Arrangement 

ÅJ presenterte skriftlig og muntlig. 

Vedtak: 

FS er prinsipielt enig i det nye formatet.  Arrangøren av NM Ungdom 2022 ønsker å 

gjennomfør mesterskapet etter nytt format.  Gruppen tar kontakt med arrangør av NM Lag  

før det sendes til LK for å utarbeides i lovform.   

I NM med match-play finaler premierer NBF de som spiller finale og bronsefinale (4 spillere/ 

4 double par/4 lag) 
 

 23/22   Regnskap pr.31.12.21 og Budsjett 2022 

        HL redegjorde muntlig.  Årsregnskap 2021 skal være klart til revidering fra 4.4.22.   

               KW skal ha en siste gjennomgang med IRK av regnskapet 30.3.22 før det sendes til revisjon. 

 

 24/22   Referatsaker 
     Kretsseminar 2022 - forberedelser 

     KW informerte om opplegg og gjennomføring. 

    Klubbutviklingsplan 2022 - 2025 

     KW presenterte første utkast til planen som var sendt ut i forkant. 

     Grethe W. Fosseide og Jeanett H. Johansen er godt i gang med sin veilederutdanning og vil      

     bli presentert på Kretsseminaret.  FS oppnevnte GK til å ha ansvar for   

      Klubbutviklingsarbeidet i Styret.  

      Nasjonal klubb – direkte medlemsskap – informasjon om NIFs prøveprosjekt 

     FS fikk forelagt hvordan dette foregår i Squash og Dans, men ønsker mer informasjon om     

               hvilke erfaringer de har gjort seg i prøveprosjektet.  Saken taes opp på neste FS-møte 4/22. 

     NBFs Partnerstrategi 

     KW presenterte første utkast av Partnerstrategien.   

     Crowdmanager 

     JM informerte om mulighetene i et samarbeide med Crowdmanager.  Han presenterte  

      Bowling-Quizen som er en test i samarbeide med Crowdmanager som kjøres på 

     våre sosiale medier.  JM lager en oversikt over hvilke aktiviteter der dette verktøyet kan  

      benyttes til neste  FS-møte. 
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     Dameturneringen – ny dato 

     ÅJ informerte.  Turneringen er berammet til høsten, og det jobbes med siste avklaringer før  

      endelig dato fastsettes.     

      NM for Døve- og Hørselshemmede 2022 – Evaluering 

     GK informerte.  Evalueringen fra mesterskapet var entydig positivt og meget bra  

      gjennomført.  All ære til arrangøren av mesterkapet.      
   

  25/22    Rapportering fra Sportslig 

    UH ga en skriftlig rapport til Styret som ble tatt til etteretning. 

 

  26/22    Nytt fra Kontoret 

     GS informerte.   

 

   27/22   Eventuelt 
a) NBFs standpunkt – Sondering av norsk initiativ til ny søknad om OL/PL 

KW informerte.  FS stiller seg negativt til en søknad om OL/PL i Norge. 

b) Jubileum 2022 

KW informerte om arbeidet i Jubileumskomiteen. Selve jubileumsfeiringen er  

berammet til lørdag 8.oktober 2022.  Det legges opp til en Jubileumsfest for 

medlemmene men finansiering/budsjett må på plass før vi går ut med detaljer. 

Det jobbes også med en Jubileumsturnering samme dag i Oslo. 

c) Status – oppdatering av ny hjemmeside/gammel hjemmeside 

HL informerte.  Integrering av innholdet på gammel side vil bli foretatt i løpet april. 

d) Sommerleir for Døve- og Hørselshemmede barn i august 2022   

KW presenterte invitasjon og budsjett fra Døveutvalget.  FS er positive til dette tiltaket 

og vil støtte arrangementet.  Kontoret vil bistå Døveutvalget med å søke midler fra NIF 

og kommune for gjennomføring av arrangementet.  Endelig vedtak blir gjort på neste 

FS-møte 4/22. 

           

                 

 

30.3.22 

KW 


