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Møteprotokoll   
Vår dato Vår referanse 

11.- 12.6.22 FS 5/22 

Referent 

Kirsten Wille (KW)     FS-møte nr 5/22 – 11.- 12.6.22 

Tilstede: 

Halgeir Ludvigsen (HL) 

Terje Vestby Andresen (TVA)  

Åse Jacobsen (ÅJ) 

Christer Jacobsen (CJ)  

Grace Kristiansen (GK)  

Nicolas Osborg (NO)  

Jørgen Mathiesen (JM) 

Christin A. Löfman (CAL)  

Kirsten Wille (KW) 

  

  

 

  

 

 
Forfall: 
Christin A. Löfman (CAL) 

 
 

  Kopi til 

Kontrollkomiteen  

Lovkomiteen  

Ungdomsutvalget 
 
 
 
 

Møtested: Idrettens Hus, Ullevaal Stadion 

Møtedato/-tid: Lørdag 11.6.22 kl.9-17 og Søndag 12.6.22 kl.9-13 

 

AGENDA 

38/22 Godkjenning av innkalling og protokoll fra FS-møte 4/22 FS 

        

39/22 Diskusjonstema:  

  a)  Nasjonal klubb – direkte medlemsskap 

  b)  Forespørsel fra Norges Carpetbowl Forbund 

       Presentasjon v/Leif Hamberg, leder            

   

40/22    NBFs Strategiplan 2021-2023 -  Statusrapportering       KW    

    

   41/22 Beslutningssaker 

   a) Rutiner og retningslinjer for jubileum/merkedager      HL/KW 

    

   42/22                Resultatrapport pr.1.6.22                       HL   

     

   43/22        Referatsaker            

      a) Ledersamling i Tromsø – Medlemsmøte SFF      KW 

      b) Dameturnering på Hønefoss 2.- 4.9.22 – Status       ÅJ 

      c) Utvalg – Fremtidig organisering av LIGAEN - Status     ÅJ/TVA  

      d) Utvalg – Rankingsystem - Status         HL 

      e) NBFs Jubileumsfest 8.10.22        KW 

      f) IBF Kongressen          KW 

     g) Norwegian Open 2022         KW 



Norges Bowlingforbund 

Møteprotokoll, FS 5/22- 11.- 12.6.22 

121212.121211.21  
2 av 2  

  

 

h) Situasjonen i Buskerud          HL 

   i) Samordnet rapportering 2021       HL 

   j) Erfaringer så langt med bruk av iSonen      HL 
 

 

   44/22     Rapportering fra Sportslig         UH 

 

   45/22     Nytt fra Kontoret          KW 

       GS informerer   

 

   46/22     Eventuelt 

      a) Evaluering NM Sgl/Dbl        Alle 

      b) NM-Veka 2023         Alle 

       

  

 

PROTOKOLL 

 38/22   Godkjenning av innkalling og protokoll 
    Protokoll fra FS-møte 4/22 ble offentliggjort på bowling.no 27.4.22. 

    Vedtak: 

   Innkalling og Protokoll 4/22 ble tatt til etterretning og godkjent. 

    2 saker ble meldt inn til Eventuelt. 

 

 39/22   Diskusjonstema:  

      a) Nasjonal klubb – direkte medlemsskap 
          Det var enighet om at TVA og NO utarbeider et dokument til neste møte hvor de   

          belyser fordeler og ulemper ved ordningen.  Saken settes opp som beslutningssak  

          på FS-møte 6/22. 

      b) Forespørsel fra Norges Carpetbowl Forbund 

          Leif Hamberg og Gunnar Hjorthaug fra NCBF presenterte forbundet.  NCBF ønsker 

          å samarbeide med NBF og eventuelt bli en gren av forbundet. 

          FS stilte seg positive til henvendelsen og GS fikk i oppdrag å kontakte NIF for å  

          innhente informasjon juridisk og organisatorisk for å kunne starte en prosess som 

          eventuelt legges frem for Forbundstinget i 2023. 

       

 

40/22   NBFs Strategiplan 2021-2023 - Statusrapportering 
              HL innledet diskusjonen.  Arbeidet med å utarbeide en ny Strategiplan som skal  

       presenteres på Forbundstinget 2023 startes tidlig høst.  Det vil bli vurdert om den  

       nye Strategiplanen skal vare lenger enn en tingperiode.      
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 41/22  Beslutningssaker: 
a) Rutiner og retningslinjer for jubileum/merkedager 

Vedtak: 

Dokumentet ble vedtatt med de endringer som ble gjort på møtet. 

FS påpekte videre at det utvises skjønn når det oppstår situasjoner utover det 

som er nevnt i dokumentet.  Dokumentet vil bli lagt ut på bowling.no. 

 

   42/22   Resultatrapport pr.1.6.22 

        HL redegjorde muntlig.  Resultatrapporten viser at regnskapet er i henhold til budsjett. 

 

   43/22   Referatsaker 
     a) Ledermøte i Tromsø – Medlemsmøte SFF 

     HL rapporterte fra Ledermøtet i Tromsø og KW rapporterte fra Medlemsmøte SFF 

     samt møte med Troms BK. 

     

      b) Dameturnering på Hønefoss 2.- 4.9.22 - Status 

    ÅJ informerte om status.  Alt er klart med hallen på Hønefoss.  Invitasjon vil bli sendt ut  

     i løpet av Uke 27 med puljetidene. 

 

      c) Utvalg – Fremtidig organisering av LIGAEN - Status 

      Utvalget har foreløpig hatt ett møte.  Utvalget skal presentere et forslag til prøve- 

     prosjekt på X IDE Damer på neste FS-møte.  Forslaget går ut på å samle  

     flere lag til å spille alle kampene i løpet av 3-4 runder.  Utvalget tar kontakt med 

     lagene og Seriekomiteen i løpet av kort tid for å avklare om dette lar seg gjennomføre. 

      

     d) Utvalg – Rankingsystem - Status 

     Det har foreløpig ikke vært avholdt noe møte i Utvalget.  Det har kun vært noen enkelt- 

     stående samtaler så langt, så det vil bli innkalt til møte i Utvalget rett over sommeren. 

      

     e) NBFs Jubileumsfest 8.10.22 

     KW informerte om status på arrangementet.  Invitasjonen og påmelding vil bli gjort 

      i iSonen.  Link til påmelding i iSonen vil bli sendt ut til alle medlemmene i løpet av kort 

     tid. 

      

     f) IBF Kongressen 

     KW informerte fra Kongressen i Lausanne.  Presidenten i IBF, Sheikh Talal Mohammad    

      Al- Sabah annonserte at han gikk av som president før Kongressen startet. 

      Fra det Britiske forbundet er det nå sendt ut et krav om en Ekstraordinær Kongress for å 

     å få valgt et nytt styre og dette blir støttet av NBF. 
       

     g) Norwegian Open 2022 

      KW informerte.  Invitasjon er sendt ut både nasjonalt og internasjonalt.  Formelt navn blir 

      nå Norwegian Open 2022 by STORM.  Det er allerede registrert mange påmeldinger. 
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      h) Situasjonen i Buskerud Bowlingkrets 

      Det er mottatt et skriv fra Kretsleder.    Kretsen vil ha en redusert aktivitet i en periode  

      fremover.  FS tar henvendelsen til etterretning. 

       

      i) Samordnet rapportering 2021 

      HL informerte.  Slik det ser ut pr. nå så har NBF en nedgang i forhold til 2020 i  

      aktivitetstallene på 9,3%.   

       

     j) Erfaringer så langt med bruk av iSonen 

      HL informerte.  NBF har benyttet iSonen i forbindelse med lisensbetaling og  

      Ligapåmelding.  Det har så langt fungert greit på lisens, men litt startproblemer 

      for klubber som har felles betaling for sine medlemmer.  Når det gjelder Liga- 

      påmelding ser vi helt klart at det er rom for forbedringer.  Bruk av  

      iSonen har gitt oss mange verdifulle erfaringer som vi tar med oss til neste sesong. 

  

  44/22    Rapportering fra Sportslig 

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

 

  45/22    Nytt fra Kontoret 

      GS informerte.   

 

  46/22   Eventuelt 
   a) Evaluering NM Sgl/Dbl 

    Det var mottatt en evaluering fra Ringerike BK som ble tatt til etterretning. 

     Det vil bli utarbeidet et standard evalueringsskjema for NM-arrangement. 

     Ingen av de spillerne som søkte om dispensasjon fra å spille  i seedet gruppe  

    til å spille i ikke-seedet gruppe fikk innvilget søknaden.  Dette er i henhold til gjeldende   

    regelverk og tidligere praksis.  Et eventuelt forslag om endring må legges frem på Tinget    

    2023. 

 

                 b) NM Veka 

                 Det er kommet ny informasjon om NM-Veka 2023 som skal arrangeres i Stjørdal.  Det  

                 foreligger pr. idag 3 mulige uker i mai 2023.  FS har bedt GS gå i dialog med NIF og se på  

    muligheter for at bowling kan delta på neste års NM Veka og spilles i Trondheim.   

 

  

24.6.22 

Kirsten Wille 


