
 
 

 

 

 

 

Protokoll fra styremøtet 25. mars 2021 
 

    Møtet avholdt via Teams 

 

Møtestart kl 18:00 

Møteslutt kl 21:00 

 

Deltakere i møtet, styrets medlemmer og varamedlemmer: 

- Ståle Åbotsvik 
- Hans Jarle Einarsen 
- Jarle Grann 
- Robert Barø 
- Kent Nyheim 
- Emilie Faarup Storvik 
- Håkon Haukebøe 
- Jonas Østhassel 
- Markus Haukebøe 
- Camilla Solli Stokkaune 
- Regy Selsaas 
- Kjetil Huus 
- Kari Bunes 

Generalsekretær: 

- Espen Larsen 

Kompetansekomiteen ved Kent og Camilla, ga en orientering om deres pågående arbeid. Det 
planlegges å avholde et trenerseminar med bakgrunn i noe av det samme opplegget som var skissert 
i programmet for trenerseminaret i november i fjor og som dessverre måtte avlyses grunnet 
pandemien. Det ble også gitt en orientering om trenerattest.  
Trenerattesten er utviklet av NIF i tett samarbeid med særforbundene ut fra behovet som deres 
trenere har i sin treningshverdag. Dette arbeidet har god forankring hos særforbundenes 
fagansvarlige for trenerutvikling og idrettens Kompetanseutvalg, som består av representanter fra 
særforbund og idrettskretser. Nærmere informasjon om trenerattesten legges i styremappen for 
møtet i Teams.  

 

 



 
 

 

Sak 05/21 Godkjenning og underskriving av protokoll fra styremøte den 16. februar 

Ingen kommentarer er innkommet.  

Vedtak 
Protokoll godkjent uten kommentarer. 

 

Sak 06/21 Forvaltning av OLT-midler  
Styret er gjennom tidligere møter orientert om saken vedr henvendelsen fra 
Kontrollutvalget om forvaltningen og dokumentasjon av OLT midler til satsingen for 
utøver i årene 2014-2020. Nærmere orientering ble gitt i møtet.    

Vedtak 
Styret tar orienteringen til etterretning. AU inviterer til et snarlig møte med NIF, 
revisor og Kontrollutvalget for å avklare Kontrollutvalgets rolle og nivå for innsyn.  

   

Sak 07/21 Gjennomføring av utsatte arrangementer/Terminliste, avlysninger samt 
klassetilhørighet og rankingpoeng 
NBF har per nå åtte utsatte forbundsarrangementer samt kretsmesterskap som er 
omberammet til slutten av sesongen. Dette er Storrunden, Sluttspill, NM, Junior NM, 
UBM, RT13/19, veteranmesterskapet og kretsmesterskap. Det begynner å bli få 
ledige helger igjen, og det er usannsynlig at alt dette blir gjennomført. 

  Forslag fra KK 

Forslag 1, 2020/2021: 

• Senior NM: KK initierer dialog med Frogner om at man arrangerer NM i stedet for 
RT13/19. Landsfinalen U13 er satt opp denne helgen, så RT13/19 vil sannsynligvis 
bli gjennomført med bare U19.  Ved avlysing av landsfinalen får Frogner 
arrangere Senior NM/RT13 i hver sin hall.  Gjennomføres Uke 22 

• Sluttspill: Flyttes til Uke 23 (flyttet fra uke 22), grunnet sammenfall med Senior 
NM 

• UBM: Flyttes til Uke 19 (kr.himmelfartshelg). 
• RT13/19: Avlyses 
• Veteranmesterskapet: Etter dialog med veteranutvalget innstiller KK på å avvikle 

denne i uke 44.  Dette er nå sammenfallende med Lillerunden, se eget punkt 
under.   
 

2021/2022: 

• ES Lillerunde: Veteranmesterskapet er omberammet og kolliderer nå med 
eliteserien.  Lille runden foreslåes derfor flyttet til lagserierunde 2 (Uke 46). 

 



 
 

Forslag 2, avlysninger: 
Dersom arrangementer i inneværende sesong heretter ikke kan gjennomføres 
avlyses disse. KK vurderer unntak for disse arrangementene: 

• Junior NM 
• Senior NM 
• UBM 

KK anbefaler at også disse avlyses i stedet for å utsettes, men vil ha Styrets føringer. 

Dersom Eliteseriens Storrunde ikke kan spilles i uke 15 avlyses resterende eliteserie.   
Resultatene for inneværende sesong strykes, og det kåres ikke Norgesmester for lag 
2020/2021. 

 

Forslag 3: Klassetilhørighet og rankingpoeng 
Dersom aldersbestemte mesterskap (inkludert veteranmesterskap) blir flyttet til ny 
sesong skal påmelding og poeng beregnes basert på sesongen der mesterskapet 
opprinnelig skulle spilles.  Dette innebærer at aldersklassene i mesterskapet skal 
styres ut fra spillernes klassetilhørighet per 30/6-2021, og resultatene skal registreres 
per 30/6-2021 i badmintonportalen.  

   

Vedtak 
Forslag 1: Enstemmig vedtatt 

Forslag 2: NM senior, NM junior, og UBM skal KK så langt det er mulig forsøke å få 
gjennomført i løpet av 2021, om nødvendig i form av arrangementer på alle måter 
tilpasset korona-situasjonen. Dersom storrunde Eliteserien/NM for lag ikke kan 
spilles i uke 15 avlyses resterende Eliteserie. Resultatene for inneværende sesong 
strykes, og det kåres ikke Norgesmester for lag sesongen 2020/2021. 

 
Forslag 3: Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 08/21 Konstituerende møte for arbeidsgruppe, tiltak og implementering i klubber og 
kretser  
AU har jobbet videre med å finne en modell for hvordan vi i større grad kan involvere   
klubber og kretser inn i arbeidet med visjon, måloppnåelse og de strategiske 
satsingsområdene.  
 
Følgende er invitert til et konstituerende møte i arbeidsgruppen: 
Haugerud, Sandefjord, Grong, Trondheim, Bergen, Ålesund, Frogner, Moss, 
Kristiansand, Tana og Hålogaland Badmintonkrets. 
 
Dato for møtet er onsdag 28. april via Teams, kl 17:30-19:30. Nærmere orientering 
gis i møtet. 
 
Vedtak 
 Det arbeides videre med implementering av NBFs planer, styrke forankringen i 
klubber og kretser, i henhold til orientering gitt i styremøte. Det opprettes en 



 
 

arbeidsgruppe med representasjon fra klubber og krets, og første møte avholdes 28. 
april via Teams. Styrets medlemmer og administrasjonen inviteres til å være med i 
oppstartsmøtet. 

 
 
Sak 09/21 Forslag om å invitere klubber og kretser til informasjons- og dialogmøte via Teams 

 Grunnet den langvarige situasjonen med pandemi, har AU et ønske om å invitere   
samtlige klubber og kretser til et informasjons- og dialogmøte over påske. Nærmere 
orientering ble gitt i møtet.  

 
 

Vedtak 
 Styret støtter AUs forslag om å invitere til et snarlig webinar og gir AU i mandat å   
utarbeide program og sende invitasjon.  

 
 
Sak 10/21 Orienteringssaker 

• Status i ansettelsesprosessen av hovedansvarlig for anleggsutvikling i NBF. 
Gen.sek. orienterte om ansettelse av Torgrim Jablonski. Oppstart senest 1. 
mai. 

• Dato for neste styremøte, 17.-18. april. Vi avventer nærmere beskjed om 
nasjonale restriksjoner. 

• Ledermøte, 11.-12. september i Oslo 
• Forza, gen.sek orienterte om forhandling om ny avtale med Forza 

 

 
Eventuelt     
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