Til styret m/vararepresentanter

Protokoll

STYREMØTE FREDAG 14. OG LØRDAG 15. JUNI 2019
Sted: Hotel Scandic Gardermoen
Møtet startet fredag kl. 17.00.
Møtet sluttet lørdag kl. 13.00.
Til stede:

Trond Wåland
Geir Storvik
Kari Bunes
Ståle Åbotsvik
Elin K. Hanssen
Nils Petter Johansen
Jeanette Svendsen

Generalsekretær Espen Larsen

Sakliste
Styresaker
14/19 – Godkjenne protokollene fra styremøte 14. februar 2019, samt styremøte pr. e-post
1. mars 2019.
Vedtak: Protokollene enstemmig godkjent.
15/19 – Regnskap 2018.
Vedlegg saksdokument 15-19.
Vedtak: Fremlagte regnskap vedtas som «Regnskap for NBF 2019.» Overskuddet, kr. 2 180.-,
legges til Egenkapitalen.
16/19 – Status regnskap ut mai 2019.
Vedlegg saksdokument 16-19.
Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.
17/19 – Status strategiske satsingsprosjekt

Status/presentasjon:
Strategisk klubbutvikling, v/Elin K. Hansen
Samhandling organisasjonsledd, v/Trond Wåland
Trenerutvikling, v/Ståle Åbotsvik
Ansvarlig for prosjektene orienterte om status.
Vedlegg 1 saksdokument 17-19 – Strategisk klubbutvikling, v/Elin K. Hansen
Vedlegg 2 saksdokument 17-19 – Samhandling organisasjonsledd
Vedlegg 3 saksdokument 17-19 - Trenerutvikling
Vedtak: Orienteringene tatt til etterretning. Innspillene og tilbakemeldingene fra styret tas
med i det videre arbeidet.
18/19 – Sak fra TIK – terminliste – flytting av NM junior
TIK foreslår at det for fremtidige terminlister gjøres følgende endringer:
Tidspunkt for avvikling av NM junior flyttes fra april/ mai til engang før nyttår året før i samme
sesong.
Tidspunkt for avviking av U 23 flyttes til april/ mai samme sesong.
Begrunnelse:
NM junior ligger i samme periode som den viktigste perioden for skoleelevers avslutning av 13 års
skolegang.
Avgangskarakterene på VGS betyr svært mye for fremtidige muligheter til studier og karriere.
Det er svært krevende for avgangselevene å skulle kombinere en satsing på avgangseksamen med en
topping av satsingen på sporten sin mot NM jr.
For «alle» gode spillere som kan håpe å bli norgesmestere for junior, er den reelle sjansen for å få til
dette nesten bare som annen års junior (Kun de få ekstra store talentene kan håpe på å vinne NM
junior før siste året i U 19).
Slik terminoppsettet er nå, og har vært lenge, blir de unødvendig presset mellom skole og topping av
juniorkarrieren sin.
Det er lett å motvirke dette ved å flytte mesterskapet til for eksempel et tidspunkt før nyttår. Aktuell
periode er for eksempel november/ desember.
En flytting til før nyttår stemmer også med den internasjonale aldersinndelingen for juniorer. Dvs. at
spillerne kan sette i gang en ny og langsiktig oppbygging som senior etter nyttår uten å avvente en
topping av innsatsen fordi man må ta hensyn til et norsk juniormesterskap.
Flytting av U 23 sikrer at de aktuelle spillerne har en viktig oppgave både før nyttår og etter nyttår.
Dette sikrer dessuten at NBF kan delta i Ungdomslekene som hittil med de fleste av våre beste unge
spillere.
For odens skyld: U 23 kan man delta i gjennom flere år etter VGS, så det mesterskapet kolliderer ikke
med den viktigste perioden av deres skolegang på samme måte.

Det er et tilleggsmoment at slik systemet med Ungdomslekene er, så får vi bare feiret NM jr på
skikkelig måte hvert annet år. Systemet rundt Ungdomslekene gjør at det er vanskelig å få til en god
avvikling av mesterskapet med topp stemning, innbydende hall, nok funksjonærer, lokal entusiasme
osv. Dette er uheldig.
For TIK
Nils Petter Johansen
Leder TIK
Kommentarer fra generalsekretær:
Siden 2013 har NM junior annet hvert år blitt arrangert av Særforbundsalliansen (SFA) som en del av
Ungdomslekene på Lillehammer. Sist nå i 2019. Ungdomslekene vil bli gjenstand for en grundig
evaluering av de 15 særforbundene i SFA enten før, eller rett etter sommerferien. Stemningen, slik
jeg vurderer den, kan være at SFA ikke lenger ønsker å arrangere Ungdomslekene. Selv om en del
særforbund synes arrangementet er svært bra, er det også en del som synes det er for mye arbeid i
forhold til frakt av utstyr, rigging osv. totalt sett opp mot hva særforbundene ser av nytte ved
gjennomføringen
Vedtak: NM junior flyttes, og KK får fullmakt til å finne helg.

19/19 – NBF med i NM veka vinter 2020
Vedlegg saksdokument 19-19.
Vedtak: Badminton blir en del av NM veka vinter 2020.
20/19 - Crossminton og veien videre
Vedlegg saksdokument 20-19.
Vedtak: Crossminton fortsetter. NBF kan ikke være med å påvirke for å få crossminton
opptatt som olympisk gren. Dette formidles det internasjonale crossmintonforbundet.
21/19 – Utebadminton/BWFs presentasjon
E-post fra BWF sendt styret tidligere.
Vedtak: Utebadminton blir satsingsområde i NBF. Det etableres en arbeidsgruppe med
generalsekretær som hovedansvarlig, som presenterer foreløpige planer på Ledermøtet i
august. Medlemmer i gruppen er Trond Wåland og Nils Petter Johansen. Det oppnevnes 1-2,
yngre/kvinnelige medlemmer i gruppa.
22/19 - KK - generelle prinsipper for konkurranseaktivitet i forhold til vår målsetting "Dobbelt
så mange - dobbelt så aktive"
Leder av KK, Jeanette Svendsen, presenterte tanker om hvordan arbeidet rundt endring av
fremtidige bestemmelser kunne foregå ut fra målsettingen «Dobbelt så mange – dobbelt så
aktive».

Avklaring mht. roller og ansvar ved fremtidige endring av bestemmelser.
KKs forslag til vedtak:
•
•

KK gis mandat til å gjøre de nødvendige endringene i bestemmelsesverket sammen
med AU ved visepresident Geir Storvik.
KK gis mandat til å utvikle og vedlikeholde Retningslinjer
for konkurranseaktiviteten og komiteen. Gjeldende versjon for neste sesong vil
presenteres på ledermøtet og dommerseminaret.

Vedtak: Styret vedtok at de formelle godkjennelser av endringer i bestemmelsesverket
fremdeles skal ligge på styrenivå. Eventuelle endringer i bestemmelser, som berører
inneværende sesong, legges frem som sak på neste styremøte. Mandat om reguleringer ble
ikke diskutert, slik at gjeldende praksis med godkjenning av eventuelle endringer fremdeles
skjer på styrenivå. Nye reguleringer presenteres på ledermøte og dommerseminar.
KKs forslag til vedtak:
•
•
•

Lagserie og turneringsutvalg legges ned og Konkurransekomiteen utvides istedet.
Retningslinjene:
Konkurransekomiteen skal bestå av 3-4 medlemmer bestemt av styret. Man søker
geografisk spredning i forhold til regionene, og medlemmene skal ha erfaring fra
administrasjon av lagserie og/eller turneringsvirksomhet fra sine regioner.

KK:
•
•
•
•
•
•

Leder: Jeanette Svendsen
Nestleder: Thomas Midtskog
Medlemmer:
Øst: Markus Haukebøe
Sør/Vest: Trond Krogsæter
Nord/Midt: Jan Aage Nyborg

•

Hvert regionsmedlem får ansvar for å koordinere lagserie og
turneringsaktivitet i sin region
Den fulle komiteen møtes 2 ganger i året.
Forslag til vedtak: Lagserie og turneringsutvalget legges ned og styret vedtar
to nye medlemmer i KK: Trond Krogsæter og Jan Aage Nybort.

•
•

Vedtak: Styret sluttet seg til KKs forslag.
23/19 - Fremtidige ansettelser
Vedtak: Ved fremtidige ansettelser er det generalsekretær og president som har ansvaret.
De kan involvere andre medlemmer av styret etter behov for å få innspill i prosessen, dog
uten bestemmelsesrett.
Referatsaker

Referatsakene 03/19, 04/19, 05/19, 06/19, 07/19, 09/19, 10/19, 11/19 og 13/19 ble ikke
behandlet i styremøte og er kun referert her i protokollen.
02/19 – Program Ledermøte
Foreløpig invitasjon og program er sendt ut. Visepresident Geir Storvik orienterte.
Det gjennomføres eget kretsledermøte i forkant av Ledermøtet, dvs. lørdag 31. august kl.
09.00. – 12.00. President kontakter snarest kretsene for å orientere om dette, slik at
kretsrepresentantene kan få bestilt reise i henhold til det.
03/19 - Idrettstinget
Idrettstinget ble preget av mange lovsaker, og som en del av det var det en del diskusjon
rundt lovforslag som påla klubber, kretser og forbund strengere kjønnskvotering/fordeling
enn det som er i dag. Forslaget var 50-50, men det ble ikke vedtatt, slik at dagens lovverk
opprettholdes hvor kjønnsrepresentasjon kan gjenspeile kjønnsfordelingen blandt
medlemmer i organisasjonsleddene.
President Trond Wåland og generalsekretær Espen Larsen var NBFs representanter på
Idrettstinget.
04/19 – Ungdomslekene
Ungdomslekene ble gjennomført etter vanlig mal, med ca. 350 elever fra de nærmeste
barneskolene som fikk prøve seg på de forskjellige idrettene fredag og konkurranser fra
fredag ettermiddag til og med søndag. For badmintons del var det som vanlig NM junior som
ble arrangert. Arrangementet var vellykket, men interessen blant de 15 særforbundene i SFA
viser mindre interesse enn tidligere. Det vil bli foretatt en grundig evaluering rett etter
sommerferien.
05/19 – Årsmøte Særforbundenes Fellesforum (SFF)
Alle 54 særforbund (det er 55 nå etter Idrettstinget) er medlem av SFF, som er en politisk
“interesseorganisasjon”, som skal diskutere og fremme særforbundenes saker.
Årsmøtet foregikk etter planen, og uten diskusjoner, og ble etterfulgt av et temamøte.
Visepresident Geir Storvik og generalsekretær Espen Larsen deltok for NBF.
06/19 – Forum og årsmøte Badminton Europe Confederation (BEC)
President og generalsekretær deltok. I tillegg deltok og styremedlem og leder av
Konkurransekomiteen, Jeanette Svendsen, som observatør/deltaker i regi av Badminton
Europes kvinneprosjekt/satsing.
På forumet i forkant var det blant annet gruppearbeid rundt temaet “Gender equity”, og det
ble også anledning til å treffe alle Badminton Europes styremedlemmer via presentasjoner i
gruppen. Badminton Europe oppfordret også medlemslandene til å sette seg inn i de
forskjellige støtteprosjekter de har og kan gjennomføre for medlemslandene. Selve årsmøtet
foregikk uten de store diskusjoner. Badminton Europe har god økonomi. Mest spenning var

det rundt valg av Europas kandidat som visepresident i Badminton World Federation. Etter
uavgjort i første runde, og 3 valgrunder, ble det til slutt Joao Matos, fra Portugal som ble
valgt.
07/19 – Forum og årsmøte Badminton World Federation (BWF)
Grunnet uforutsette hendelser rundt visumsøknad (du må blant annet møte opp personlig
for å avgi fingeravtrykk), ble NBF i siste liten forhindret fra å kunne reise og å være
representert.
08/19 - Ansettelser
Generalsekretær orienterte om ansettelse av prosjektleder.
President orienterte om ansettelse av Konkurranse- og utdanningskonsulent.
Sigurd Roestad ansettes for et år, med start i august som prosjektleder for «Sammen om de
gode opplevelsene.
Andre Høidebraaten ansettes i fast stilling som Konkurranse- og utdanningskonsulent.
09/19 – Bingo
Det er problemer på Bingo Sinsen, og foreløpig er automatene som stod der inndratt av
Lotteritilsynet. Dette medfører tap av inntekter for NBF.
10/19 – FZ Forza
Active Sportswear i Danmark, som blant annet eide FZ Forza som NBF har samarbeidsavtale
med, ble slått konkurs i mars.
Sports Group Denmark har kjøpt opp og overtatt agenturet for FZ Forza og også overtatt vår
samarbeidsavtale, slik at det så langt ikke ser ut til at konkursen for noen innvirkning på vårt
samarbeid med Forza.
11/19 – NBFs hjemmeside – Atea/NIF
Atea har sagt opp sin avtale med NIF, inkludert 4 særforbund, blant dem
badmintonforbundet, og ca. 90 klubber fra forskjellige idretter – badmintonklubber inkludert
og en krets (Oslofjorden BK). Oppsigelsen førte til at NIF mente at de kunne legge ned
hjemmesidene fra 1. juli. Både informasjonen rundt dette og tidspunktet (kort frist) for å
legge ned sidene førte til at NBFs generalsekretær tok umiddelbar kontakt med de 3 øvrige
særforbund (seil, basket og skøyter). Det ble forfattet og sendt en e-post til NIFs
generalsekretær, samt at NBFs generalsekretær i møte med NIF`s IT-ansvarlige har sørget for
foreløpig utsettelse av nedleggelsen av hjemmesidene.
12/19 – «Godt styrearbeid»
Visepresident Kari Bunes innledet helgens styremøte med en gjennomgang og eksempler på
godt styrearbeid.

I etterkant av presentasjonen diskuterte styret seg imellom hvordan godt styrearbeid
fremover i praksis kan gjennomføres. Det ble ikke konkludert utover at styret trenger mer tid
sammen og også bør få mer tid til å diskutere overordnede saker.
13/19 – Anlegg
Leder av Anleggsutvalget, Geir Storvik, har utarbeidet Strategiplan og Handlingsplan.
Generalsekretær og visepresident Geir Storvik har deltatt i møter sammen med andre
hallidretter hvor følgende anlegg har blitt presentert:
•

Viken
Fleridrettsanlegg med ishall, håndball-/flerbrukshall, fotballbane, svømmehall, hotell osv.

•

Drammen
Regionalt anlegg for håndball med 3 håndballflater. NHF og Arthur Buchardt i
samarbeid.

Ullevål, 20. juni 2019
Espen Larsen

