Til Styret
PROTOKOLL

Styremøte onsdag 7. desember
Sted: Ullevål Stadion
Møtet startet k. 17.00.
Møtet avsluttet kl. 21.00.
Til stede:

Trond Wåland
Bodil Jelsness
Ottar Stenrud
Øystein Telle
Nils Petter Johansen

Via Skype: Geir Storvik
Generalsekretær Espen Larsen
Forfall:

Arild Hammeren
Helene Abusdal

Sakliste
Styresaker
61/16 - Godkjenne protokoll fra styremøte 11. oktober 2016.
Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent.
62/16 - Status regnskap til og med november 2016.
Ettersendt/levert ut på styremøtet.
Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning og resultatet ser ut til å bli tilnærmet 0.
63/16 - AUs forslag til revidert budsjett 2017
Vedtak: AUs forslag til revidert budsjett, med endringer som fremkom på styremøtet, vedtatt.
Nytt revidert budsjett sendes styret.
64/16 - TIK - Endringsforslag til revidert budsjett

Vedtak: Endringsforslaget som innebar en økning på kr. 45 000.- ble ikke vedtatt, men TIK
gis fullmakt til å omdisponere innenfor egne prosjekt. TIKs endringsforslag sendes president
innen 15. desember, hvoretter det vil bli styrebehandlet pr. e-post.
65/16 - Komiteenes handlingsplaner
•
•
•
•

UK
IUK
TIK
KK

Komitelederne orienterte.
Vedtak: Orienteringene tatt til etterretning. Handlingsplanene ligger på NBFs hjemmeside
under hver enkelt komite.
66/16 - KK - Utkast til datoer for forbundsarrangement neste sesong – terminliste
Leder av KK orienterte.
Vedtak: Styret sluttet seg til KKs innstilling.
67/16 - Status saker fra Oslofjorden Badmintonkrets til Forbundstinget 2016
-

Godkjenning av mandater – IKT-prosjekt og Organisasjonsprosjekt

Vedtak: Mandatet til Organisasjonsprosjektet godkjennes og prosjektgruppen i IKTprosjektet får fullmakt til å foreta små justeringer i henhold til kommentarer som har kommet
inn.
68/16 - UK - Endringer i bestemmelser om seriespill for klubblag i aldersbestemte klasser,
U13 og U15.
Vedtak: Styret sluttet seg til UKs innstilling. UK sender ut informasjon om vedtaket snarest.
69/16 - UK - Det bør oppnevnes/ansettes en mediaansvarlig som rapporterer til
administrasjonen
Vedtak: Forslaget oversendes prosjektgruppen for Organisasjonsprosjektet.
70/16 - Revisjon av Håndboken
-

Godkjenning av mandat og tidsplan

Vedtak: Mandat og tidsplan vedtatt.
71/16 - Implementering av sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene.
Vedtak: NBF skal implementere de sanksjonsbestemmelser som NIF krever. Gjennomføringen
iverksettes straks felles retningslinjer/anbefalinger fra NIF foreligger.
72/16 - TIK - NIC – forfall uten gyldig grunn – sanksjoner

Vedtak: Styret slutter seg til intensjonen i TIKs forslag til sanksjoner. Spilleren fratas rankingpoeng
for det aktuelle resultatet og Frogner I.L., badmintongruppen ilegges en bot på kr. 2500.73/16 - Rent særforbund
Vedtak: Norges Badminton Forbund signerer avtale med Antidoping Norge om deltakelse i «Rent
særforbund».

Referatsaker
07/16 - Norwegian International Championships (NIC)
NIC var igjen vellykket med Sandefjord BK som meget god lokal arrangør.
08/16 - Ungdomslekene/NM junior, Lillehammer 21.-23. april 2017
Planleggingen er i rute. Arrangementet gjennomføres i hovedtrekk etter samme modell som
tidligere, men i tillegg er det i forkant av Idrettsgallaen i januar planlagt seminar for Ungdom
fra særforbundene i Særforbundsalliansen (SFA). Målet med dette seminaret er at 2
ungdommer fra hvert særforbund skal få innføring i, og kunne bruke, sosiale medier på best
mulig måte i markedsføring av Ungdomslekene innen eget sørforbund.
09/16 - Økonomi som barriere for idrettsdeltagelse
Temaet ble drøftet på Arbeidsutvalgsmøtet, og igjen nevnt på styremøtet, for at så mange som
mulig innen badmintonsporten skal ha fokus på dette viktige området.
Som et tiltak har noen kommuner innført aktivitetskalender hvor kommunen betaler både for
hall-leie og instruktør, og hvor klubbene deltar uten kostnad. Tilbudet er åpent for alle barn og
unge.

Ullevål, 7. desember 2016
Espen Larsen

