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Protokoll fra styremøtet 5.-6. juni 2021 

     Ullevål 
 

Møtestart, lørdag kl 12:00 

Møteslutt, søndag kl 13:00 

 

Deltakere i møtet: 

- Ståle Åbotsvik 
- Hans Jarle Einarsen 
- Regy Selsaas 
- Kent Nyheim 
- Kjetil Hus 
- Håkon Haukebøe 
- Kari Bunes 

Generalsekretær: 

Espen Larsen 

Forfall: Emilie Faarup Storvik og Jarle Grann 

 

Sak 12/21 Henvendelse til styret fra Lovutvalget i NBF  
Vedlagt sakspapirene fulgte Lovutvalgets brev til styret samt utkast til svarbrev.  

Utkast til brev ble kommentert i møtet. 
 

Vedtak 
Styret opprettholder vedtaket med en presisering av kostnadspostene i pkt. 4. Utkast 
til svar godkjennes og oversendes Lovutvalget sammen med nylig vedtatt instruks for 
Kontrollutvalg i NIF. Styret utarbeider skisse til instruks for Kontrollutvalg (KU) i NBF. 
Dette gjøres i dialog med KU og Lovutvalgets leder forespørres om å bidra. Instruksen 
fremmes som forslag for tinget i 2022. 

 

 

 



 
 

2 

Sak 13/21 Godkjenning og underskriving av protokoll fra styremøtet den 22. april  
Vedlagt sakspapirene fulgte protokollen. Det er ikke fremkommet noen 
kommentarer, men styret legger til følgende presisering i sak 11/21, pkt. 4: 

Kostnadsrammen for undersøkelsen settes til kr 120.000 
Oppdrag revisor kr 60.000-70.000 Inkluderer revisjon av regnskapet for 2020 
Idrettens regnskapskontor kr 40.000 
Evt. tillegg   kr 10.000 

 
Vedtak 
Protokollen godkjennes med en presisering av kostnadsrammen i pkt. 4.  

 

Sak 14/21 Brev til styret vedr. protokoll og vedtak av 22. april 
 Brev og utkast til svarbrev fulgte øvrige sakspapirer. Nærmere kommentarer ble gitt i 
møtet. 
 

 Vedtak 
Styret godkjenner utkast til svarbrev, som oversendes utøvers representanter 
sammen med nylig vedtatt instruks for Kontrollutvalg i NIF. 

 
 
Sak 15/21 Årsregnskap 2020  

Årsoppgjøret er gjennomgått og satt opp av revisor. I tillegg fulgte et utvidet 
regnskapsoppsett pr. avdeling. Budsjettet for 2020, vedtatt av tinget, fikk et negativt 
driftsresultat på kr 262.000. Det regnskapsmessige positive driftsresultatet ble på kr 
201.149. De totale driftsinntekter i 2020 var kr 8.418. 671. 

Avd. 1 Administrasjon, er det et negativt resultat på kr 202.189. På inntektssiden er 
det avvik av mindre betydning. På kostnadssiden er det et negativt avvik på kr 
53.829, hvilket forklares ved økte reisekostnader for styrets medlemmer. Det er et 
negativt avvik på kr 111.551 for posten administrasjon, noe som forklares ved økt 
husleie- og regnskapskostnad.  

Avd. 2 Finans/ Marked er det et negativt avvik på kr 332.352. På inntektssiden er det 
et positivt avvik når det gjelder medlemslisens på kr 252.905 som blant annet 
forklares ved økt antall medlemmer. Rammetilskudd – post 2 har et positivt avvik på 
kr 51.168, hvilket også forklares ved økt antall medlemmer.  

Når det gjelder kostnadssiden er det et negativt avvik for støtte barn/ ungdom – post 
3 på kr 337.352, noe som forklares ved en nedjustering fra NIF. Administrasjonen vil 
se nærmere på dette i tiden fremover. Samarbeidsavtaler har et negativt avvik på kr 
81.177, hvilket forklares ved at vi ikke har oppnådd ønskede sponsoravtaler i forhold 
til budsjett. Landslotteriet har et negativt avvik på kr 138.331, noe som forklares ved 
pandemien og avlyst lotteri. Bingo har et negativt avvik på kr 45.289, hvilket forklares 
ved nedstengte bingohaller grunnet pandemien.  
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Avd. 3 Toppidrett, har et positivt avvik på kr 381.742. Grunnet pandemien har det 
vært svært lav konkurranseaktivitet internasjonalt og for aldersgruppen U17 og U19 
er det for turneringer et positivt resultat på til sammen kr 233.641. 

Senioraktiviteten, turneringer og samlinger har et positivt resultat på kr 416.330. 
også dette grunnet svært lav konkurranseaktivitet internasjonalt. 

Tilskuddet fra Olympiatoppen ble grunnet godt arbeid og gode søknader enda høyere 
enn forventet. Parabadminton toppidrett med kr 400.000 i prosjektstøtte og A-
stipend og VI-stipend på totalt kr 250.000. Aktiviteten har vært tilsvarende høy og 
det er et negativt avvik på kr 102.791. 

Tilrettelegging toppsatsing har et negativt avvik lik kr 420.246 som forklares ved at 
det ikke er ført inntekt for baller grunnet pandemien, økt husleie på Bygdøhus samt 
noe økte lønnskostnader. 

Avd. 4 Utvikling har et positivt avvik på kr 60.243. Jentesatsing har et positivt avvik på 
kr 50.000 da det i 2020 ikke ble gjennomført jentetiltak vesentlig grunnet pandemien. 

Det er et positivt avvik pr kr 50.000 for strategisk klubbutvikling da det vesentlig 
grunnet pandemien ikke ble gjennomført tiltak. Crossminton har et positivt avvik 
grunnet pandemien og avvikling av grenen på kr 30.848.  

Talentteam samlinger har et negativt avvik på kr 82.481 grunnet for høye 
gjennomføringskostnader. Tilrettelegging utvikling har et negativt avvik på kr 28.608 
grunnet økte lønnskostnader. 

Avd. 5 Konkurranse har et positivt avvik lik kr 196.299. Norwegian International (NIC) 
har et positivt avvik på kr 85.212 da det ble avlyst grunnet pandemien. Utvikling 
Cup2000/Badmintonportalen har et positivt avvik på kr 35.000 da det grunnet 
pandemien ikke ble iverksatt utviklingsprosjekt. 

Badmintonportalen har et negativt avvik på kr 48.639 fordi færre klubber enn 
forventet, trolig grunnet pandemien har benyttet og betalt for bruk. 

Avd. 6 Utdanning har et positivt avvik på kr 153.748. Trenerutvikling har et positivt 
avvik på kr 77.168, grunnet svært lav aktivitet pga. pandemien. Badminton i skolen 
har et positivt avvik lik kr 50.012 grunnet svært lav aktivitet pga. pandemien. 

Avvikene på andre inntekter og kostnader er av mindre karakter og har både positive 
og negative utslag. 

Netto finansinntekter er kr 87.460 og positivt årsresultatet blir følgelig på kr 224.158. 
Egenkapitalen ved årets utgang er kr 4 476.527, noe styret anser som 
tilfredsstillende. 

 Vedtak 
Regnskapet for 2020 er gjort opp med et positivt driftsresultat på kr 201.149, et 
positivt finansresultat på kr 23.009 og et samlet positivt årsresultat på kr 224.158.  
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Styret godkjenner det framlagte regnskap og innstiller ovenfor tinget i 2022 å gjøre 
det samme. Det positive årsresultatet tilføres egenkapitalen. 

 

Sak 16/21 Komiteenes handlingsplaner 2021 
 Komiteledere presenterte planer for aktiviteter fremover. Planene ble kommentert i 
møtet. 

 Vedtak 
Styret tar komiteenes handlingsplaner og aktiviteter til orientering med de 
kommentarer som fremkom i møtet. 

 

Sak 17/21 Budsjett 2021 
  Utkast til budsjett fulgte øvrige sakspapirer. 

  Vedtak 
  Endelig behandling av budsjett 2021 gjøres 14. juni. Komiteledere presenterer. 

 

Sak 18/21 Instruks og budsjett for Kontrollutvalget 
 Idrettstinget i 2021 skal behandle instruks for Kontrollutvalg. Dette med bakgrunn i at 
det per i dag er ulike tolkninger av loven og de veiledere som eksisterer innenfor 
området. Styret bes vurdere om det i forbindelse med tinget i 2022 vil være 
hensiktsmessig å legge frem forslag til instruks og budsjett for KU.  

 Vedtak 
Styret gir generalsekretær i mandat å utarbeide skisse til instruks for Kontrollutvalget 
i dialog med utvalget og bistand fra Lovkomiteen. Skisse til instruks og budsjett for KU 
presenteres for tinget i 2022. 
 

Sak 19/21 Invitasjon og program til leder- og kretsledermøte 10.-12. september 2021 
Det planlegges for leder- og kretsledermøte i september. Kommentarer og innspill 
ble gitt i møtet. 

 Vedtak 
Administrasjonen får i mandat å utarbeide invitasjon og program med bakgrunn i de 
kommentarer som fremkom i møtet. Invitasjonen sendes klubber og kretser før 25. 
juni. 

 

Sak 20/21 Dobbelt så mange innen 2025, styrets rolle og ansvar 
Det ble en kort repetisjon av forbundets «One Page» og en orientering om den 
pågående prosessen i arbeidsgruppen, som hadde sitt konstituerende møte den 28. 
april i år. Kommentarer og innspill ble gitt i møtet. 

 Vedtak 
Styret støtter opp om planene for videre prosess, slik at styret og administrasjonen 
kobles på fra neste møte i arbeidsgruppen som er den 24. august. 
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Sak 21/21 Rankinglister og bestemmelser 
 Vedlagt øvrige sakspapirer fulgte et notat fra Konkurransekomiteen med flere saker    
knyttet til rankinglister og bestemmelser. Det ble gitt en grundig orientering i møtet. 

Rankinglister:  

1. «Gjenåpning» av rankingsystemet etter Covid-19 
2. Rankinglister: Endringer rankingmatriser/internasjonale aktiviteter 
3. Rankinglister: Poengmatrise 

Bestemmelser: 

a) Bestemmelse: Beregning av poeng 
b) Bestemmelse: Klassifisering 
c) Bestemmelse: Rapportering fra turneringer i utlandet 
d) Bestemmelse: Skjønnsranking 
e) Bestemmelse: Struktur på dokumentet  

Vedtak 

1. Alle spillere får en startsum med poeng per 1/8-2021 som representerer 25% 
av den poengsummen de hadde per 15/10-2020.  Poengsummen blir 
behandlet som en ordinær poengsum oppnådd i en turnering, og vil miste sin 
effekt 1/8-2022. For spillere som har byttet aldersklasse får man 
startsummen regnet ut basert på den aldersklassen man tilhørte 15/10-2020, 
lagt inn i den aldersklassen man tilhører sesongen 2021/2022.   
 

2. Struktur for innrapporterte poeng fra utenlandsk aktivitet 
• Nasjonale turneringer i andre land 

o Øverste klasse med åpen påmelding: poeng etter nivå 5 
o Øvrige klasser: poeng etter nivå 4 

• Internasjonale turneringer organisert av Badminton Europe  
o Poeng etter nivå 7 

• Internasjonale turneringer organisert i BWF Grade – system: 
o BWF Grade 3 

 Poeng etter nivå 7 
o BWF Grade 2 

 Poeng etter nivå 8 
o BWF Grade 1 

 Poeng etter nivå 9 
• Internasjonale lagkamper gir fortsatt ikke rankingpoeng. 
• Nivå 10 og 11 i dagens poengmatrise utgår.   
• Poengsummene nivå 6-9 justeres noe opp, spesielt på de laveste 

plasseringene.  
• I innrapporterte internasjonale turneringer der deltakeren ikke har 

vunnet noen påbegynte enkeltkamper deles det ut poeng for dårligste 
plassering.    

• Egen poengliste for Mini GP avvikles, disse turneringene beregnes 
innenfor hovedmatrisen 
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o Ordinært RT/NR beregnes etter nivå 6.   
o Ved Mini GP beregnes X klasse etter nivå 6, A klasse etter nivå 5 osv. 
o I matrisen legges det til grunn den samlede påmeldingen i kategorien 

før fordeling av utøvere etter nivå 
• Rankinglistene baseres på de 10 beste resultatene de siste 12 måneder, 

dog slik at: 
o Maksimalt ett resultat innen nivå 7-9 medregnes (det beste) 
o Maksimalt 4 resultater i nivå 6 medregnes (de beste) 

 
3. Rankinglister: Poengmatrise 

Individuelle turneringer: 

 

 

Ingen endring – lagkamp: 

 

 

 

 

Bestemmelser: 

a) Aktuell bestemmelse  
BESTEMMELSER OM KLASSIFISERING, RANGERING OG 
RANGERINGSTURNERINGER., avsnitt A, 2. setning  
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Ordlyd endres til: Rankinglistene baseres på de 10 beste resultatene de siste 
12 måneder, dog slik at: 

• Maksimalt ett resultat innen nivå 7-9 medregnes (det beste) 
• Maksimalt 4 resultater i nivå 6 medregnes (de beste) 

 

b) Aktuell bestemmelse  
BESTEMMELSER OM KLASSIFISERING, RANGERING OG 
RANGERINGSTURNERINGER., avsnitt B 
Ordlyd endres til: B Klassifisering 

Spillerne klassifiseres i klasser E, A, B, C, D basert på poengsum.   
Den til enhver tid gjeldende klassifisering publiseres i rangeringslistene 
Terskelverdier for klassifisering publiseres sammen med poengmatriser på NBF 
sine hjemmesider.  Endringer i løpet av sesongen skal varsles minst 30 dager før 
implementering.  
 
(Tabellen flyttes til hjemmesidene sammen med poengmatrisen.  Tabellen 
foreslås ikke endret.) 

 
c) Aktuell bestemmelse  

BESTEMMELSER OM KLASSIFISERING, RANGERING OG 
RANGERINGSTURNERINGER., avsnitt I, siste setning  
 
Hele avsnittet fjernes. 
 

d) Aktuell bestemmelse  
BESTEMMELSER OM KLASSIFISERING, RANGERING OG 
RANGERINGSTURNERINGER., avsnitt C 
 
C Ranking basert på skjønn  
I de tilfeller der rankinglistene åpenbart er feil, og årsaken er at spilleren har 
deltatt i arrangementer i regi av NBF slik at spilleren er forhindret fra å delta i 
arrangementer som ellers ville gitt ranking poeng, kan spilleren eller TIK søke om 
tildeling av skjønnspoeng.  Søknad rettes til KK.  Poengenes aldersklasse, kategori 
og startgyldighet skal komme frem av vedtaket.  Poengene får gyldighet som 
vanlige poeng oppnådd i turnering, og utløper etter 12 måneder. 

 
e) Aktuell bestemmelse  

BESTEMMELSER OM KLASSIFISERING, RANGERING OG 
RANGERINGSTURNERINGER., hele bestemmelsen 
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Det etableres en nummerering, men ordlyden blir uendret:  
 

Sak 22/21 Orienteringssaker 

 Instruks for valgkomiteen 
 Møte med OLT 
 Møte med revisor og gjennomgang av prosjektnr. 52002 og 52003 
 Årsmøte i Badminton Europe Confederation 1. Mai 2021 
 Årsmøte i Badminton World Federation 22. mai 2021 
 Idrettstinget 28.-29. mai 2021 
 Kvalifisert for Paralympics 2021 
 Sponsorer og avtaler med spillere 
 Lag til U19 VM 
 

 

Sak 23/21 Eventuelt 
Bestemmelser om landsfinalen 
Utviklingskomiteen i dialog med Konkurransekomiteen presenterte forslag om 
endring av bestemmelser om seriespill for aldersbestemte klubblag. 

Alle formuleringer knyttet til Landsfinalen fjernes og etableres i egne bestemmelser.  
UK og KK ga en nærmere orientering i møtet.  
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Vedtak 
Ny bestemmelse: Bestemmelse om landsfinale for aldersbestemte lag 
 

Generelt 

1. Landsfinalen er et arrangement i regi av Utviklingskomiteen i NBF (UK) 
2. Landsfinalen organiseres og arrangeres av NBF 
3. Landsfinalens turneringsleder og oppmann er ansvarlig for gjennomføring av turneringen 

(det sportslige) 
4. Arrangementsansvarlig er ansvarlig for alt som ikke er knyttet til det sportslige 
5. Landsfinalen er et arrangement for følgende aldersklasser: 

a. U13 
b. U15 

6. Landsfinalen spilles etter bestemmelser regulert i «Bestemmelser om seriespill for klubblag» 
dersom ikke annet kommer frem av disse bestemmelsene eller invitasjonen til landsfinalen. 

Invitasjon og påmelding  

7. Invitasjon til landsfinalen sendes senest 3 måneder før oppsatt spillehelg 
a. Påmeldingsfrist skal komme frem av invitasjonen 
b. Kriterier for påmelding og eventuell utvelgelse av lag ved stor påmelding skal fremgå 

av invitasjonen 
8. Minimum antall spillere på et lag ved påmelding er 3 av hvert kjønn. 

a. Jenter kan meldes på som gutt 
b. Max spillere på et lag er 8 
c. Alle påmeldte spillere skal spille minst en lagkamp.  
d. Alle lag skal ha en lagleder.   
e. Hvert lag skal ha minst en foresatt ut over lagledere.   

9. En spiller kan kun spille for et lag.  
a. En kan ikke både spille i både U13 og U15  

10. Dersom det ledige plasser når alle påmeldte klubber har fått med ett lag, kan en klubb delta 
med flere lag. 

Turneringen 

11. Landsfinalen skal avvikles med innledende puljer og sluttspill 
12. Ved sluttspill skal det benyttes plasseringskamper slik at alle lag spiller sluttspill 
13. I puljespill skal det seedes like mange lag som det er puljer.  Lagene seedes basert på 

summen av beste poengsum i single blant damespillerne og herrespillerne. 
14. Det kan avvikles parallelle, nivådelte turneringer (for eksempel Landsfinale U15X og U15A).   

a. Kriterier for utvelgelse skal komme frem av invitasjonen. 

Lagkampene 

15. Innledende kamper spilles i 2 sett med omspill 
16. Sluttspill spilles med fulle kamper i 3 sett 
17. Laget må stilles opp etter gjeldende rankinglister 
18. Dersom man ikke kan avgjøre innbyrdes plassering av to lag etter avsluttet spill skal det 

avgjøres med et Golden Set. 

Premiering 
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19. Det deles ut pokaler til klubbene for 1., 2. og 3. plass.  
20. Alle deltagende spillere får medalje. 

Ranking poeng 

21. Landsfinalen gir poeng etter de til enhver tid gjeldende poengmatriser 

Økonomi 

22. Landsfinalen skal over tid ikke gå med overskudd 
23. Klubbene/deltakerne faktureres for faktiske kostnader knyttet til gjennomføringen 
24. Kostnader ved deltakelse skal komme frem av invitasjonen 

 

 

 

 

Dato for neste styremøte: 14. juni kl. 20:30-22:00 – Budsjett 2021 
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