
Styremøte 18. juni 2015 pr. e-post. 
 
 

PROTOKOLL 
 
President og TIK fremmet sammen følgende forslag for styret, som ble behandlet pr e-post:  
 
Til stede: Trond Wåland 
  Arild Hammeren 
  Randi Ulla Nogva 
  Tor-Egil Kristensen 
  Anne Lisbet Flåten 
  Ottar Stenrud  
  Rune Fartum 
 
Generalsekretær Espen larsen 
 
 

Styresak  
 
35/15 - Oppfølging evaluering Toppidrett  

 
 

1. TIK lager handlingsplan for tiltak etter evalueringsrapport og ledermøte. Handlingsplanen skal 
deles i tiltak på kort og lang sikt. De kortsiktige tiltakene fremkommer av pkt 2-5 i listen 
under. Langsiktige tiltak behandles og vedtas i første styremøte høsten 2015.  
 
 

2. TIK utvides med 2-3 personer hvorav minst en skal være kvinne, og det søkes å hente 
kandidater slik at også ulike satsingsområder er representert. Utvidelsen skal være organisert 
som ett eller flere utvalg med konkrete arbeidsoppgaver. Hvilke utvalg og arbeidsområder 
vedtas av leder/nestleder i TIK sammen med de nyutnevnte utvalgsmedlemmene på første TIK 
møte etter sommerferien. Styremedlemmer bes sende eventuelle forslag til personer sammen 
med stemme på forslaget. Trond koordinerer sammen med Tor-Egil og blir enige om hvilke 
personer som forespørres. Tor-Egil kontakter dem. 

 
 

3. Ved alle formelle møter mellom spiller og TIK/landslagstrener skal spiller ved innkallelse 
opplyses om at det er mulighet for og ønskelig at tillitsperson(er) (foreldre/trener/klubbleder) 
kan delta i møte dersom spiller ønsker det.  

 
 

4. Når en spiller avslutter sin satsing i NBFs toppsatsing skal det snarest mulig gis tilbud om et 
sluttmøte med spiller (hvor tillitsperson(er) kan delta om spiller ønsker), der NBF er 
representert ved minimum2 personer i tillegg til landslagstrener/sportssjef. Dette gjelder for 
spillere på landslagene våre (dvs U17-U19-senior). 
 

5. Styret innvilger en ekstrabevilgning for 2015 på inntil kr.15.000,- til TIK møtevirksomhet, 
post 90080.  
 

 
Vedtak: Styret slutter seg til de 5 punktene som ble fremmet av president og TIK, som oppfølging av 
evaluering av NBFs toppidrett. President/TIK velger ut, og leder TIK kontakter, de aktuelle personer 
for utvidelse av TIK (ref. punkt 2). Følgende personer ble foreslått av styret: Helene Abusdal, 
Kristiansand BK, Geir Storvik Bærum BK, Sara B. Kværnø og Aksel Espeseth, Kirkenes BK 



 
 
 
Oslo, 19. juni 2015 
 
 
Espen Larsen, generalsekretær 
 
 


