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Protokoll fra styremøtet 27. oktober 2021 

Via Teams, kl. 19:00-21:00 
 

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 27/21 Godkjenning og underskriving av protokoller fra møtene 26. august, 15. og 20. 

september 

Protokollene fulgte øvrige sakspapirer. Det var ikke fremkommet noen kommentarer.  

 

Vedtak 

Protokollene godkjennes uten kommentarer. 

 

Sak 28/21 Milepælsplan frem mot tinget i 2022 

Administrasjonen har utarbeidet et utkast til milepælsplan frem mot tinget 2022. 

Utkastet ble kort gjennomgått i møtet. Styret ønsker en mer oversiktlig tidslinje med 

datoer og frister. 

 

Vedtak 

Styret støtter opp om overordnet utkast til milepælsplan. Administrasjonen 

utarbeider også en tidslinje med datoer og frister. Denne sendes styret senest 12. 

november. 

I tillegg oppretter administrasjonen et nytt hoveddokument av 

Årboka/Tingdokumentene for Forbundstinget 2022.  
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Sak 29/21 Styrets rolle, samspillet mellom styret og administrasjonen, og effektiv utnyttelse 

av ressursene vi har til rådighet 

AU har inneværende år sett nærmere på samspillet mellom styret og 

administrasjonen. Tidligere har vi i styremøtene vært innom dette med 

arbeidsfordeling og rolleavklaring. Styremedlemmene har pr i dag en to-delt rolle, 

hvorav den ene er selve styrerollen og den andre er ansvaret for en faglig komité. Til 

tider kan dette virke både forvirrende og arbeidskrevende for det enkelte 

styremedlemmet. I tillegg er det til tider forvirrende og utfordrende for forbundets 

ansattressurser å holde oversikten over alle aktivitetene og fremdriften.  

 AU mener at det ligger et forbedringspotensial i å omorganisere noe på dagens 

arbeidsfordeling. 

 AU v/president orienterte og fikk tilslutning til at samspillet mellom styret og 

administrasjonen dreies mer over mot at administrasjonen i større grad skal være 

utøvende, mens styret fatter de overordnede beslutningene. 

 

Vedtak 

Styret støtter opp om forslag til endring av arbeidsform hvor administrasjonen blir 

mer utøvende og styret mer strategisk arbeidende. 

Administrasjonens fagansvarlige utarbeider utkast til handlingsplan for komiteen i 

samarbeid med komiteleder. 

Komiteens utkast til handlingsplan for 2022 skal være klar senest 25. november og 

sendes ut med sakspapirene til styremøtet. 

 

Sak 30/21 Norway Open 

Dokument om Norway Open fulgte sakspapirene. Nestleder i Badmintonkretsen Vest, 

Are Eidissen, orienterte om tankene og ideene bak Norway Open og veien fram til i 

dag. 

Norway Open ble første gang presentert på NBF sitt ledermøte i 2018 (egen 

prosjektbeskrivelse fra 2018). Ledermøtet var positiv til ideen om å gjennomføre 

Norway Open på Sotra i 2020 eller 2021. 

Det ble i etterkant av Ledermøtet satt ned en styringsgruppe, med representanter fra 

BK-Vest og NBF. Målet for styringsgruppen var å terminfeste dato for Norway Open, 

samt å enes om hvordan turneringen kunne gjennomføres. Men koronapandemien 

satte en stopper for videre planlegging og gjennomføring av Norway Open, som ble 

besluttet utsatt inntil videre. 

Høsten 2021 startet prosjektgruppen opp igjen planleggingen av Norway Open. I den 
forbindelse ønsker prosjektgruppen å få avklart ny dato for gjennomføring av 
turneringen i sesongen 2022/2023. 

 

Vedtak 

Styret er positiv til å gjennomføre Norway Open i sesongen 2022/2023. 

Konkurransekomiteen får fullmakt til å gå i dialog med prosjektgruppen til Norway 
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Open, for å terminfeste dato for gjennomføring av turneringen. Styret gir samtidig AU 

mandat til å sette sammen en ny styringsgruppe for Norway Open, bestående av 

representanter fra administrasjonen, styret og BK-Vest.   

 
Sak 31/21 Heving av forpleining for dommere fra kr 250 pr dag til kr 400 

Dagsatsen for dommere er i dag 250 kr. per dag. Denne har ikke vært endret på 13 

år. Vi har i dag problemer med å rekruttere dommere, og dette er et av flere 

nødvendige tiltak. 

Til sammenlikning har bordtennis 400-600kr per dag avhengig av nivå på spillet. 

 

 Vedtak 

Dagsatsen for dommere økes til 400kr per dag.  

 
Sak 32/21 Orienteringssaker 

▪ Ekstraordinært Idrettsting 
President og Generalsekretær orienterte om Ledersamling og Ekstraordinært 
Idrettsting. Under Ledersamlingen var det mye fokus på FN`s 17 
bærekraftsmål og hvordan NIF og særidretten kunne forholde seg til dem. 
Under Ekstraordinært Idrettsting var lovsaker, «Retningslingslinjer for bruk av 
simulert høyde» og «Regler for opptak av særforbund» blant de viktige 
sakene. 

 
▪ Nordisk møte 

President og generalsekretær orienterte om møtet. NBF v/generalsekretær 
har koordineringsansvar for samarbeidet samt ledet møtet. Roller, 
funksjoner og motivasjon for å bli valgt inn i styrene til Badminton Europe og 
Badminton World ble diskutert samt Badminton Worlds manglende 
oppfølging av krav til tureningsarrangører på høyeste nivå. 
Det ble også orientert om forskjellige lands trenerutdanning og elektroniske 
konkurransesystem. 

 
▪ Rapport fra revisor 

Arbeidet er i sluttfasen og vil være ferdigstilt innen styrermøtet 2. desember. 
 

▪ Landslotteriet 
Loddbøker er trykket og sendt ut til de få som har bestilt. Trekning er 12. 
november. 
 

▪ Sponsortvist 
Tvisten er løst. 
 

▪ Toppidrett strategiarbeidet  
Arbeidet er i gang og det har vært avholdt møte i styringsgruppen bestående 
av Johnny Askevig, som leder, samt Hans Jarle Einarsen, Jarle Grann og Peter 
Kapetz som medlemmer. Det er i tillegg nedsatt en arbeidsgruppe som skal 
møtes 13. desember samt at sentrale klubber er med i en høringsgruppe. 
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▪ Logo 
Det ble diskutert hvilken fremgangsmåte som skal benyttes ved fastsettelse 
av ny logo. Det naturlige vil være å ha lansering i forbindelse med Tinget.  
 
Eventuelt      

 

 

Eventuelt 

Dato for neste styremøte er 2. desember kl. 18:00-20:00.   

 

 EL 

 Oslo, 8. november 2021 


