
PROTOKOLL 
 
 
Til Styret 

 
 

 
STYREMØTE ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 
 
Sted: Gardermoen, Radisson Blu Hotel  
Møtet startet kl. 17.00. 
Møtet sluttet kl. 21.00. 
 
Til stede: Trond Wåland 
  Berit Blengsli 
  Lars Erik Hagen 
  Ottar Stenrud 
  Anne Lisbet Flåten 
  Tor-Egil Kristensen 
 
Generalsekretær Espen Larsen 
 
Forfall: Anders Austnes og Rune Fartum 

 

 
Styresaker 
 
01/14 - Godkjenne protokoll fra styremøte 11. oktober og 25. november (pr. e-post) 2013. 
 
Vedtak: Det var ingen merknader til protokollene. Protokollene enstemmig godkjent. 
 
02/14 - Foreløpig regnskap 2013. 
Foreløpig regnskap ble delt ut på møtet. 
 
Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning. Regnskapet kan bli endret avhengig av utfallet i 
saken med Skatt Øst omhandlende kravet om full momskompensasjon. Det gjenstår også 
noen få føringer før endelig regnskap foreligger klart for godkjenning av Styret, revisor og 
kontrollkomiteen. 
 
03/14 - Budsjett 2014 
 
Vedtak: Forslag til revidert budsjett 2014, med endring innen Prosjekt 32037 
Support/vedlikehold Cup2000/Badminton People, vedtatt.  
 
04/14 - Komiteenes Handlingsplaner våren 2014 
Komitelederne orienterte om eventuelle viktige saker/endringer. 
 
Vedtak: Orienteringene tatt til etterretning. 
 
05/14 - Revidert «Lov for Norges badminton Forbund (NBF)» 
Vedlagt. 
Etter Forbundstinget i 2012 fikk Styret i oppdrag å sørge for at revidert «Lov for Norges 
Badminton Forbund (NBF», blir utarbeidet, og godkjent av Idrettsstyret, snarest, og senest, 
innen neste Forbundsting. 



 
Vedtak: Revidert «Lov for Norges Badminton Forbund (NBF)», inkludert styrets 
kommentarer i etterkant av styremøtet, oversendes Idrettsstyret for godkjenning, og 
erstatter, etter at den er godkjent av Idrettsstyret, NBFs tidligere lov. 
 
06/14 - Evaluering og oppfølging Ledermøte 2013 - referat 

Vedtak: Referat sendes klubber og legges ut på vår hjemmeside. Referatet ferdigstilles og 

sendes forbundskontoret senest 20. februar. 

07/14 - Evaluering toppidrett 

Vedtak: Evalueringen av toppidretten utsettes inntil videre. 

08/14 - Ledermøte 2014 - program og ansvar (13. -14. juni, Oslo/Ullevål) 
 
Vedtak: Det utarbeides skriv (ansvar visepresidenter), hvor klubbene inviteres til å foreslå 
tema for Ledermøtet. Skrivet sendes forbundskontoret for utsendelse til klubber og kretser 
senest 1. mars. 
Ledermøtet starter fredag kl. 17.00.og avsluttes lørdag kl. 13.00. 
Visepresidentene har ansvar for program og gjennomføring. 
Gjennomføring av rankingturneringer kan være tema (start fredag, antall kamper osv.) 
 
09/14 - Forbundsting 2014 (14. - 15. juni Oslo/Ullevål) 
 Saker fra Forbundsstyret 
 Innkomne saker 
 
Vedtak: Frist for innkomnes saker settes til 1. mai. Saker som Forbundsstyret (fra 
komiteene) ønskes tatt opp sendes forbundskontoret, med kopi til president, senest 5. mai. 
Komiteenes rapporter må være klare til 5. mai. 
Det samme må forbundsstyrets beretning være. 
Utkast til Handlingsplaner for høsten 2014/våren 2015 sendes forbundskontoret, med kopi til 
president, innen 1. juni. 
 
10/14 - Terminliste 2014/2015. 
 
Vedtak: Konkurransekomiteens innstilling vedtatt. Sendes ut til klubber og kretser. 
 

Referatsaker 
 
01/14 - Avtale med Cup2000/Badminton People 
Leder av Konkurransekomiteen og generalsekretær orienterte. Det skrives avtale med 
Mikael Jeppesen om overgang og drift. Systemet (Badminton People) skal være klart fra 
juni. Det vil bli behov for opplæring av turneringsansvarlige i klubbene. 
 
02/14 - Vladimir Vangelov - ny landslagstrener 
Vladimir er vel på plass og alt ser så langt ut til å fungere godt.  
 
03/14 - Christian Thode - ny utviklingskonsulent 
Christian starter 15. februar og arbeider i første omgang i halv stilling fra Kristiansand (frem 
til 15. august hvor han flytter til Oslo) med prioriterte oppgaver vesentlig for 
Utviklingskomiteen. 
 
04/14 - NM senior Kristiansand 



Mesterskapet ble meget godt arrangert av Kristiansand Badmintonklubb. Flott hall og mange 
frivillige som bidro førte til god stemning og gode opplevelser. 

 

EL 

Ullevål, 12. februar 2014 
 

 

 

 


