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Protokoll fra styremøtet 2. desember 2021 

Via Teams, kl. 18:00-21:00 
 

Deltakere i møtet: 

- Kari Bunes 
- Ståle Åbotsvik 
- Hans Jarle Einarsen 
- Jarle Grann 
- Kent Nyheim 
- Kjetil Hus 
- Håkon Haukebøe 
- Emilie Faarup Storvik 

Generalsekretær: Espen Larsen 

 

Sak 33/21 Godkjenning og underskriving av protokollen fra møtet den 27. oktober 
Protokollene fulgte øvrige sakspapirer. Det var ikke fremkommet noen kommentarer.  
 

Vedtak 
Protokollene godkjennes uten kommentarer. 

 

Sak 34/21 Revisors rapport, prosjekt 52002 og 52003 
Revisor, Per Harald Eskedal deltok i møtet for å gi en nærmere orientering om 
rapporten. Rapporten var sendt ut i forkant.  

 KU og utøvers representanter hadde sendt sine rapporter til styret i forkant av møtet. 

 Vedtak 
Styret tar revisors rapport til etterretning og endrer rutinene i tråd med de 
observasjonene som fremkommer, slik at det for fremtiden kan dokumenteres på en 
tilfredsstillende måte.  

Styret tar rapportene til KU og utøvers representanter foreløpig til orientering. AU får 
i mandat å gå i dialog med utøvers representanter.  

Revisors rapport oversendes, som tidligere avtalt til KU og utøvers representanter. 
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Sak 35/21 Resultatrapport pr 31. oktober 2021 
 Resultatrapport pr 31. oktober 2021 fulgte øvrige sakspapirer. Når det gjelder 
Avdeling 1, delt. int. møter/kongress er det et positivt avvik på kr 37. 938, hvilket 
forklares ved at kostnad for Nordisk møte i Odense i oktober ikke foreløpig er med. 
Administrasjon har et positivt avvik på kr 140 183, men her påløper det ytterligere 
kostnader for november og desember. Reiser forbundskontoret har et positivt avvik 
på kr 18 095 grunnet færre reiser pga. Covid-19. Det er et positivt avvik, avdeling 1 
når det gjelder styrets møteutgifter og AU, på til sammen kr 14 353, som forklares 
ved flere fysiske AU-møter og høyere kostnad enn budsjettert, men som oppveies av 
færre fysiske styremøter. Ledermøte har et negativt avvik på kr 25 810, som skyldes 
støtteordning til de som deltok fra «arbeidsgruppen» samt generelt litt høyere 
reisekostnader enn forventet.  

Når det gjelder Avdeling 2, NIF- støtte barn og ungdom – Post 3, er det et positivt 
avvik på kr 60 433 grunnet høyere aktivitet. Landslotteri har foreløpig et negativt 
avvik på kr 111 258, men her vil inntektene fra de få klubbene som ønsket å selge 
lodd komme inn. Vi vil likevel ikke oppnå det vi har budsjettert som inntekt. 
Samarbeidsavtaler har et stort negativt avvik lik kr 345 599. Her vil kr 84 615 komme 
inn som sponsorbeløp fra THON hotels i slutten av desember. For medlemslisens er 
det et negativt avvik på kr 33 625, hvilket forklares ved et litt lavere antall 
medlemmer/klubber enn budsjettert. Rammetilskudd 3 NIF – post 2 viser et positivt 
avvik på kr 149 992, grunnet flere klubber og flere medlemmer i riktige aldersgrupper 
enn antatt ved budsjetteringstidspunkt (vanskelig å budsjettere). Inntekter 
klassifisering har et negativt avvik på kr 15 000 og her er ikke fakturaer sendt ut 
medregnet foreløpig, dvs. avviket blir til slutt veldig lite. Bingo har et positivt avvik på 
kr 47 289. Bingo var vanskelig å budsjettere pga. usikkerhet rundt aktivitet i 
bingohallene pga. Covid-19. Renteinntektene er svært lave og har et negativt resultat 
lik kr 63 709 vesentlig grunnet renteutviklingen. Momskompensasjonen er basert på 
fjorårets omsetning samt hvor mange som på landsbasis søker om 
momskompensasjon i forhold til totalsummen bevilget av myndighetene. 
Kompensasjonen utbetales i desember og det forventes et mindre negativt avvik. 

Avdeling 3 har et positivt avvik på kr 86 701, støtte OLT integrering, men her vil det 
påløpe ytterligere kostnader ut året. Post B-stipend OLT – H. Sagøy har et positivt 
avvik på kr 256 479. Her gjenstår også kostnader som kommer frem mot nyttår og alt 
som har kommet av stipend skal også utbetales i sin helhet. Støtte romdøgn er 
foreløpig ikke ført i regnskapet, men resultatet vil bli som budsjettert dvs. lik null. 
Generelt for turneringer er at det har vært lavere aktivitet enn budsjettert og derav 
positivt avvik grunnet Covid-19. EM U17 ble dyrere enn forutsatt og har et negativt 
resultat lik kr 61 906 grunnet dyrere reise- og oppholdskostnader. OL2024 har et 
negativt avvik på kr 392 262, og det skyldtes at vi ikke har fått siste stønadsbeløpet 
utbetalt far Olympiatoppen enda. Noe av beløpet under Tilrettelegging toppsatsing 
(kr 50 000.- ) skal føres over på Tilrettelegging skolesentra. Tilrettelegging toppsatsing 
har foreløpig et negativt resultat lik kr 257 914, og det gjenstår lønn for november og 
desember. Foreløpige totale lønnskostnader under prosjektet er kr 1 236 456. 
Baneleie på Bygdøhus er kr 251 581. I tillegg er det ført kr 66 231 for hall-leie i 2020, 
som Bygdø BK hadde glemt å sende faktura på. Forpliktet innkjøp av baller er ført 
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med kr 295 641. I tillegg kommer noen kostnader som bredbånd og IT-kostnader for 
brukere NIF. Både fakturerte lønnsutgifter og ballutgifter har blitt høyere fordi det er 
i dansk valuta og kronen har vært svak. Stipend NBF -ranking WBF har et positivt 
avvik på kr 30.000 da det foreløpig ikke er utbetalt noe. Kostnader på integrering 
konkurranse vil bli ført i slutten av året og vil være en estimert sum/andel av det 
arbeid som ansattressurser har utført for parabadminton toppidrett og det vil bli lik 
kr 135 000. Beløpet vil da bli overført fra prosjekt 95000 Administrasjon og 52039 
Tilrettelegging toppidrett. 

Avdeling 4, Talentteam samlinger har et negativt resultat lik kr 39 296 grunnet 
generelt høyere kostnader enn budsjettert. Jentesatsing har et positivt resultat lik kr 
50 000 da det til nå ikke er utbetalt noe støtte til tiltak under dette prosjektet. 
Digitale løsninger her et positivt resultat lik kr 42 291, men her vil det påløpe 
kostnader i november og desember. Aktivitet bredde under 26 år har foreløpig ikke 
hatt aktivitet som har medført kostnad og har et positivt resultat lik kr 50 000. Anlegg 
har foreløpig et positivt resultat på kr 91 519, men her vil blant annet lønnskostnader 
for november og desember tilkomme. Integrering bredde har et positivt resultat lik kr 
84 663 og det kan forklares med mer støtte enn forventet fra NIF basert på høyere 
aktivitet foregående år. Det er foreløpig ikke ført kostnader på Strategisk 
klubbutvikling og det har et positivt resultat lik kr 50 000. 

Det er et positivt avvik på Avdeling 5, NIC på kr 92 479, og forklares ved at 
arrangementet ble avlyst. Barentssamarbeidet er det ikke søkt om midler til og det 
har derfor et positivt resultat lik kr 15 000. Utvikling Cup 2000/Badmintonportalen 
har et positivt resultat lik kr 15 983 da det ikke har vært behov for like mange 
endringer som forventet. Utgiftsfordeling Eliteserien har et positivt resultat lik kr 
56 597. Dette vil gå i null når utgiftsfordelingen foretas etter sesongslutt. 
Internasjonale oppgaver dommere og Nasjonale oppgaver dommere har positive 
resultat på henholdsvis kr 17 125 og kr 16 818 grunnet lavere dommeraktivitet 
grunnet Covid-19. Refusjon koronatiltak har et positivt resultat lik kr 115 799. Det 
skyldes at ingen har søkt om støtte og at vi har fått et forskudd på støtte fra 
NIF/Staten lik kr 75 799. 

I Avdeling 6, er det positivt avvik på trenerutvikling på kr 104 600 grunnet Covid-19 
og avlyste aktiviteter/tiltak. Også Badminton i skolen har redusert aktivitet grunnet 
Covid-19 og med det et positivt avvik lik kr 64 800. Det er negativt avvik, avdeling 6, 
på kr 24.928, utdanning og forklares ved høyere aktivitet enn budsjettert. Andre 
avvik av positiv og negativ karakter er av mindre betydning. 

 

Vedtak 
Styret tar resultatrapport pr. 31. oktober 2021 til etterretning. Regnskapet behandles 
normalt på hvert styremøte. AU gis i mandat å presentere en skisse for hvordan 
styret best kan innlemme prognose av regnskapet pr. halvår. 
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Sak 36/21 NBF logo 
Et revidert utkast av ny logo fulgte sakspapirene. Styret har i tidlig fase fått 
presentert 1.utkast til ny logo i forbundet. Basert på de kommentarene, som ble gitt 
av styret den gang samt innspill fra ledermøtet, har administrasjonen sammen med 
designer og president jobbet frem et justert forslag. Nærmere orientering ble gitt i 
møtet.  

 

Vedtak 
Styret støtter det fremlagte forslag til logo og foreslår lansering i forbindelse med 
ledermøtet i 2022. Administrasjonen får i mandat å utarbeide endelig kriterier for 
anvendelse av de ulike logovariantene. Overgangen til ny logo skal gjøres etter hvert 
som forbundets lager av eksisterende materiell er brukt opp, slik at det ikke påløper 
unødige kostnader. 

 

Sak 37/21 Komiteenes aktivitetsplaner 
Komiteenes utkast til aktivitetsplan 2022 fulgte sakspapirene og ble nærmere 
kommentert i møtet. 

 

 Vedtak 
Utkast til handlingsplaner tas til foreløpig orientering og vi bli endelig behandlet i 
forbindelse med budsjettmøtet på nyåret. 

 
Sak 38/21 Redusert kontingent studenter 

Administrasjonen og leder av U26, Emilie Faarup Storvik, foreslår at man går ned til 
50% i medlemslisens for studenter (kr. 87,5,-) fra og med 2021. Ut fra de signaler vi 
har fått håper vi det kan føre til at vi beholder de medlemmer og medlemsklubber vi 
allerede har registrert i dag, og det kan være en gulrot for studentene og være 
enklere for nye klubber å takke ja til å bli tatt opp i NBF. 

 

 Vedtak 
Styret slutter seg til det fremlagte forslag. 

 
Sak 39/21 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i NBF 

NBF har flere pensjonsordninger (ytelses- og innskuddsbasert) og i forbindelse med 
årsregnskapet for 2020 ble det avdekket at behandling av innskuddsbasert ordning 
ikke var i tråd med inngåtte avtaler.  Det ble foretatt en avsetning i årsregnskapet, 
samtidig som det er iverksatt nærmere undersøkelser mht hva som skal være korrekt 
behandling. Saken ble gjennomgått av revisor i møtet. 

Vedtak 
Styret tar saken til orientering og imøteser endelig underlag fra Storebrand. Rutiner 
for oppfølging skjerpes. 



 
 

5 

Sak 40/21 Terminliste 22/23 
Utkast til terminliste for 22-23 sesongen fulgte øvrige sakspapirer og ble gjennomgått 
i møtet. 

 Vedtak 
Terminlisten Alternativ 1 (se under) ble vedtatt med følgende justering: senior tas ut 
av Norway Open, slik at det kun blir 3 seniorrankingturneringer denne sesongen. 

Appendiks 1: Detaljert terminliste alternativ 1 

 

 

Sak 41/21 Kollisjon mellom Sluttspillet og EM 
 Eliteserien er planlagt gjennomført 23.-24. april 2022. EM starter 25. april.  
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Flere eliteserieklubber har klaget på tidspunkt for eliteserie da deltakere til EM må 
reise fredag eller lørdag. 

 

Vedtak 
 Helgen for eliteserie flyttes til 21.-22. mai 2022, og KK får i mandat å gå i dialog med 
opprinnelig arrangør samt eventuelt finne ny arrangør. 

 

Sak 42/21 Obligatorisk trenerattest 
 Idrettstinget har vedtatt at Trenerattest skal være obligatorisk for alle som skal være 
trener i norsk barne- og ungdomsidrett. Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste 
oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener. 

Vedtak 
Obligatorisk trenerattest skal implementeres som et krav til alle som skal være barne- 
og ungdomstrenere i regi av klubb, krets eller forbund i NBF i henhold til NIFs planer 
for gjennomføring.  

 

Sak 43/21 Orienteringssaker 

 Milepælsplan fulgte sakspapirene, oppfølging av saker til tinget 
 Forslag fra Moss til ny turneringsform fulgte øvrige sakspapirer. KK tar stilling 

til forslaget og kommer tilbake til styret 

 

Eventuelt 
 

Dato fro neste styremøte: 22.-23. januar i Oslo-området. 

 

KB/EL 

  

Oslo, 7. desember 2021 
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