Protokoll fra styremøte 17.- 18. oktober 2020
Sted: Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen
Møtet startet lørdag kl. 11.00.
Møtet avsluttet søndag kl. 15.00.
Til stede:

Kari Bunes
Ståle Åbotsvik
Hans Jarle Einarsen
Robert Barø
Kjetil Hus
Kent Nyheim
Camilla Stokkaune
Jarle Grann
Regy Setsaas
Jeanette Svendsen
Thomas Midtskog
Emilie Faarup Storvik

Forfall

Jonas Østhassel

Generalsekretær Espen Larsen
Dette var det første styremøtet etter tinget hvor både styres medlemmer og varamedlemmer
møttes. Lørdagen var satt av til å «bli kjent». Det ble en gjennomgang av praktisk informasjon,
presentasjon av komiteenes arbeid og planer, og styrets arbeid. Vedlagt protokollen følger
presentasjonene som ble gjennomgått i møtet. Styrets medlemmer anmodes til å lese loven og sette
seg godt inn i regnskapet.
Lørdag var også landslagstrener Peter Kapetz til stede en kort del av møtet, og han presenterte
oppsummert noe av det han arbeidet med. I tillegg var sportssjef Johnny Askevig til stede via Teams,
og han informerte også om hva han arbeidet med, og hvordan utviklingen hadde vært innenfor noen
av hans hovedarbeidsområder i hans 10-års periode som sportssjef.
Sak 57/20

Godkjenning og underskriving av styreprotokoll fra møte den 04. september
Ingen kommentarer er innkommet.
Vedtak
Protokoll godkjent uten kommentarer.
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Sak 58/20

Landslotteriet
I forbindelse med tinget ble det fremmet et forslag om å avvikle landslotteriet i sin
nåværende form. Dette ble nedstemt av tinget, men nyvalgt president foreslo å ta
landslotteriet opp til vurdering i kommende periode for å vurdere alternativer.
Landslotteriet i sin nåværende form er i år utfordrende å få gjennomført grunnet
pandemien og administrasjonen ser ingen annen mulighet enn å avlyse.
Vedtak
Styret gir AU i mandat å vurdere ulike alternativer til dagens landslotteri og
presentere et utkast for styret innen midten av januar 2021.
Styret slutter seg til administrasjonens vurdering og konklusjon for landslotteriet i år,
og det sendes snarlig ut informasjon til klubber og kretser om at det ikke vil bli
gjennomført landslotteri denne gangen grunnet pandemien.

Sak 59/20

Oppnevnelse av komitemedlemmer i KK
Konkurransekomiteen ønsket å legge til følgende medlemmer i denne tingperioden:
1. Markus Haukebøe, Oppegård
2. Trond Krogsæther, Karmøy
Vedtak
Styret godkjenner det framlagte forslag om å oppnevne nevnte personer i
Konkurransekomiteen.

Sak 60/20

Endring i bestemmelser om seeding og trekning ved nasjonale turneringer KK
Dagens ordlyd gjør at hvis det er forfall i en 3-er pulje og en 4-er pulje så må paret
settes inn i 4-er puljen slik at det blir en 2-er pulje og en 4-er pulje. Turneringsmessig
er det bedre å få to 3-er puljer og dermed likt antall kamper for spillerne.
Dagens ordlyd: 20. Dersom det er forfall i to par og man ønsker å slå de gjenværende
spillere sammen til et par, skal paret føres opp på den plass i turneringsskjemaet som
fører til at færrest mulig runder berøres av walk over. Dersom dette er likt, skal den
lavest rangerte og klassifiserte spiller flyttes.
Endres til: 20. Dersom det er forfall i to par og man ønsker å slå de gjenværende
spillere sammen til et par, skal paret føres opp på den plass i turneringsskjemaet som
fører til at jevnest mulig antall kamper blir spilt. Dersom dette er likt, skal den lavest
rangerte og klassifiserte spiller flyttes.
Vedtak
Styret slutter seg til endringen i det fremlagte forslaget.
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Sak 61/20

KKs forslag om å legge til en spesifisering i bestemmelsene pkt. D «Klassifisering,
rangering og rangeringsturneringer»
Det ønskes lagt til en spesifisering etter siste setning i dagens ordlyd om hvordan
klassene skal slås sammen ved få påmeldinger ettersom dette var uklart.
Dagens ordlyd:
"På rankingturneringer for juniorer skal spillerne meldes på etter følgende regler:
A: Alle spillere som er klassifisert som A i den aktuelle aldersklassen
B: Alle spillere som er klassifisert som B i den aktuelle aldersklassen
C: Alle spillere som er klassifisert som C i den aktuelle aldersklassen
I den laveste klassen på en turnering kan alle spillere med lavere klassifisering meldes
på. Hvis noen av klassene har færre enn 16 deltagere skal den slås sammen med
klassen over".
Endres til:
"På rankingturneringer for juniorer skal spillerne meldes på etter følgende regler:
A: Alle spillere som er klassifisert som A i den aktuelle aldersklassen
B: Alle spillere som er klassifisert som B i den aktuelle aldersklassen
C: Alle spillere som er klassifisert som C i den aktuelle aldersklassen
I den laveste klassen på en turnering kan alle spillere med lavere klassifisering meldes
på.
Hvis det er færre enn 16 påmeldte i en klasse flyttes de høyeste rangerte i den neste
klassen opp slik at det blir minst 16 deltagere. Hvis en klasse ender med mindre enn
8 påmeldte blir den slått sammen med klassen over. "
Vedtak
Det fremlagte forslag til spesifisering i ordlyd vedtas.

Sak 62/20

Koronamidler til turneringsarrangører
I slutten av forrige tingperiode ble det vedtatt å avsette kr 75.000 i 2020 til
gjennomføring av Koronatiltak for turneringsarrangører.
Vedtak
Forbundskontoret får i oppdrag å skaffe tilbud/innkjøpsavtaler på
smittevernsmateriell, herunder klistremerker til oppmerking av tribuner,
antibakdispensere, antibak, adgangskort/festivalbånd, etc. Turneringsarrangører kan
søke om materiell til turneringer for inntil kr. 5.000.

Sak 63/20

Rankingturneringer i «røde områder»
Gode arrangement i Kristiansand og på Haugerud har vist at det er fullt mulig å
arrangere rankingturneringer med godt smittevern.
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Det vi begynner å se nå er at enkelte steder i landet har et stort nok smittetrykk til å
farges røde, dvs over 20 smittede per 100 000 (dagens definisjon). Det oppleves som
problematisk å be reisende fra hele landet reise inn til en rød kommune. Ved reise ut
av en rød kommune forutsetter vi at alle er friske og tar ekstra hensyn, men når man
drar på rankingturnering med reise og overnatting er det lettere å komme i kontakt
med «lokale» utenfor turneringen og det vil gjerne være flere deltagere lokalt som
ikke ville reist lengre unna.
Er en kommune rød vil det også være sannsynlig at det kommer flere innstramminger
fra kommune/regjering dersom situasjonen vedvarer, noe som gjør at det er større
risiko for at man blir tvunget til å kansellere på et senere tidspunkt.
Ny-oppnevnt Koronautvalg har avholdt sitt første møte. Leder av utvalget er Thomas
Midtskog, nestleder KK. Utvalget støtter ikke et eventuelt vedtak om å begrense
rankingturneringer i røde områder.
Styrets medlemmer ga uttrykk for at de synes det er en komplisert sak og det ble gitt
kommentarer som både talte for og imot KK’s forslag.
Vedtak
Styret slutter seg til KK’s forslag om at rankingturneringer avholdes ikke dersom
arrangørklubbens kommune, og/eller evt. overnattingskommune, er rød. Det vil si at
dersom kommune(ne) er rød(er) 1 måned før turneringsstart kan Konkurransekomiteen prøve å få arrangert turneringen med en alternativ arrangør – dette skal i
såfall annonseres senest 3 uker før turneringsstart. Dersom kommunen(e) farges
rød(e) senere enn 1 måned før turneringsstart eller det ikke oppdrives en alternativ
arrangør kan turneringen avlyses.
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Stillingsressurs anlegg
Det vises til Ledermøte 2020 vedr OFBK innlegg «Anleggsforvalting badmintonhaller
Oslo 2020-2021 og framover». Dette er et særdeles interessant innspill i lys av
målsetningen vi har om dobbelt så mange, dobbelt så aktive.
Områdene i og rundt Oslo representerer en stor del av landets totale befolkning og
det er åpenbart at fokus på anlegg, anleggskapasitet og hallfordeling vil ha positiv
effekt for vår idrett.
UK ber om at styret gir administrasjonen mandat til å utrede muligheten for tilførsel
av en stillingsandel på 20 - 40 prosent knyttet til anlegg.
Samtidig ønskes at administrasjonen kan gå i dialog med OFBK mtp en felles
finansiering av denne ressursen.
Vedtak
Styret støtter opp om det framlagte forslag.
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Overordnet målsetting Under 26
Både virksomhetsideen og visjonen understreker at NBF skal jobbe for at alle skal få
være en del av badminton, og at man ønsker at flere skal være sammen om de gode
opplevelsene. NBF opplever en nedgang av spillere i alderen 20-25 år, og mye kan
tyde på at spillere faller av i opprykket fra junior til senior. Arbeidet opp mot
aldersgruppen 20-25 år hører inn under strategisk klubbutvikling, og vil derfor i
strategien ta utgangspunkt i det som er lagt for strategisk klubbutvikling de neste fire
årene. Arbeidet vil kreve at forbundet, både administrativt og politisk, følger opp
dette gjennom god prosjektledelse og setter av ressurser (økonomi og menneskelige
ressurser).
Styremedlem og varamedlem under 26 ønsker i denne perioden å jobbe mot et mål
om å øke antall medlemmer i aldersgruppen 20-25 år med 25 prosent.
Vedtak
Styret godkjenner det fremlagte forslag til måloppnåelse og gir Under 26 i oppgave å
utarbeide en strategisk plattform som støtter opp om målsettingen i dialog med
president. AU får i mandat å vurdere behovet for ressurser i samarbeid med Under 26
og UK.

Sak 66/20

Crossminton
Det har gjennom flere år gjort tiltak for å utvikle crossminton-aktiviteten via
forbundet og det ble i 2018 arrangert EM i Crossminton i Norge. Dessverre har
rekrutteringen vært lav og antall aktive spillere har ikke økt.
Badminton World Federation (BWF) har hele tiden sett på Crossminton som en
konkurrerende aktivitet og ikke støttet opp om vårt arbeid. BWF har nå for fullt
lansert AirBadminton og det er unaturlig for NBF å fortsette utviklingen av
Crossminton som er organisert i et eget internasjonalt forbund.
Vedtak
Styret støtter opp om administrasjonens vurdering, og gir administrasjonen fullmakt
til å avslutte medlemskapet i det internasjonale Crossminton forbundet (ICO) med
virkning fra 1. januar 2021.

Sak 67/ 20

Cup 2000
En forutsetning for at NBF inngikk avtale om bruk av Cup 2000/ Badmintonportalen
var at også det danske badmintonforbundet benyttet samme system. Fra og med 1.1
2021, skifter det danske forbundet ut sitt system og går over til Tournament
software, som også blant annet de øvrige nordiske landene benytter.
Når det danske forbundet skifter system, medfører det økt risiko både økonomisk og
i forhold til support for oss. Det bør vurderes en overgang til Tournament software
relativt snarlig.
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Vedtak
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra KK og
administrasjonen. Administrasjonen påbegynner arbeidet og involverer
representanter fra KK når det er hensiktsmessig. Arbeidsgruppen gis i mandat å
utrede fremtidig alternativ og system.

Sak 68/20

Målsetting og strategiplan
One-page om forbundets visjon og målsettinger fulgte sakspapirene. Det er behov for
en sterkere forankring og oppfølging av dette arbeidet i samarbeid med klubber og
kretser. Styret diskuterte hvordan dette kan organiseres i praksis.
Vedtak
Styret gir AU mandat til å utarbeide et forslag til organisering og tiltak som
presenteres for styret i neste møte.
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Årshjul for styre- og AU møter, fastsettelse av dato
Administrasjonen sender kalenderinvitasjon og teamsinnkalling.
Styremøter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

26. november via Teams (terminlisten til behandling), kl 20.30-21.30
16. februar via Teams, kl 18.00-21.00
NM-veka 26-28 mars, lørdag 27. mars. Tidspunkt fastsettes senere
4. mai via Teams, kl 18.00-21.00
Ledermøte 29.-30. mai, sted fastsettes senere
14. juni via Teams, kl 20.30-22.00
26. august via Teams, kl 18.00-21.00
16.-17. oktober, årsregnskap, budsjett, handlingsplaner etc. Sted fastsettes
senere

AU-møter
1.
2.
3.
4.

Sak 70/20

7. desember (Gardermoen eller Ullevål)
29.-31. januar (fastsettes senere)
16. august (Teams)
23. september (Teams)

Forholdet mellom styret og kontrollutvalget
Kontrollutvalget deltok i styremøte den 18. oktober for å diskutere hvordan
samarbeidsformen mellom styret og utvalget bør være. I perioden mellom tingene er
styret forbundets høyeste myndighet.
Flere forbund forvalter verdier på vegne av medlemmene. For å sikre at styret gjør
det de skal og ikke går ut over sitt mandat, er det behov for et organ som følger med
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på styrets arbeid og som kan rapportere til tinget dersom styret ikke gjør jobben det
er satt til å gjøre. Utvalget kontrollerer om styret har overholdt og fulgt opp vedtak
fra tinget, om styret følger idrettens regelverk og om forvaltningen av forbundet er
forsvarlig.
Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på tinget,
og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
Kontrollutvalget skal ha minst et årlig møte med engasjert revisor. Utvalget skal føre
protokoll over sine møter og avgi en beretning til tinget.
Følgende punkter ble gjennomgått i møtet:
•
•
•
•

Hvem er leder av kontrollutvalget og kontrollutvalgets kontaktperson
Hvem er styrets kontaktperson
Hvordan skal styreprotokollene oversendes
Hvordan skal andre opplysninger oversendes

Vedtak
Anne Gro Rikheim er leder av kontrollutvalget. Begge i komiteen innlemmes i
kommunikasjonen mellom styret og utvalget. President er kontrollutvalgets
kontaktperson. Styreprotokoller oversendes pr. mail når disse formelt er godkjent av
styret. Andre opplysninger oversendes pr. mail eller annen måte etter nærmere
avtale.

Sak 71/20

Forslag fra Konkurransekomiteen om justering av poengtabeller
Forut for forrige sesong ble det gjort en større omlegging av poengskalaene slik at
man har felles tabeller for junior og seniorklassene. Innslagspunktene for den
enkelte klassifisering (E/A/B/C) ble også justert for å ta høyde for de nye poengene.
Dette har i all hovedsak virket etter intensjonen. Det har kommet noen innspill på
skjevheter som må rettes opp, som er beskrevet under.
E klasse:
E-klassen er en klasse som bare finnes i senior. Det betyr at man for ellers like
turneringer gir høyere poeng i aldersbestemt enn det man gjør i senior, da senior A
gir like mye som Junior B. For å korrigere for dette foreslår KK at man gir Junior A
poengnivå 4, B poengnivå 3 og C poengnivå 2.
KM:
Kretsmesterskapet har hatt varierende status og deltakelse de siste årene, og har av
mange blitt betraktet som en lokalturnering. Dette er til en viss grad underbygget av
at rankinglistene har gitt poenguttelling som lokalturnering. Konkurransekomiteen
foreslår at KM oppgraderes slik at den får poeng etter kategori 5, noe som plasserer
poengene mellom vanlig klasse A og rankingturnering. For senior vil en lokale E klasse
gi samme uttelling som KM etter endringen.
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Mini GP:
Mini GP er en spilleform som benyttes på utvalgte ranking turneringer. Turneringene
har i utgangspunktet samme status som øvrige ranking turneringer, men man har
utviklet en egen liste for tildeling av poeng på disse turneringene.
Slik dette praktiseres i dag utdeles det først poeng etter den utvidede skalaen for de
som spiller MINI GP. For restklassen utdeles det deretter poeng som for en ordinær
deltaker i en rankingturnering uten MINI GP.
For en turnering med totalt 30 deltakere deles det ut 1296 poeng dersom man ikke
har MINI GP, mens dersom man har MINI GP deles det ut totalt 2880 poeng. Til tross
for at turneringene skal ha lik tyngde vektlegges turneringer med MINI GP over
dobbelt så mye i rankinglistene som vanlige ranking turneringer.
Konkurransekomiteen foreslår at man avvikler den særskilte poengtabellen for Mini
GP. For turneringer med MINI GP får X klassen poeng etter poengnivå 6 (Som et
vanlig NR), mens restklassen får poeng etter kategori 5 (som en E-turnering). Dersom
det avvikles en eventuell B klasse i rankingturneringen får den poeng som kategori 4
(og så videre).
Styret hadde en god diskusjon og fikk belyst saken fra flere sider før beslutning ble
fattet.
Vedtak
Styret slutter opp om KKs forslag til justeringer.
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Oppnevnelse av forbundsdommer etter innstilling
KK v/ Oppmanns- og dommerutvalget ønsker å oppnevne Thomas Midtskog, Brodd
BK, som forbundsdommer.
Vedtak
Styret støtter opp om forslaget, og gratulerer Thomas Midtskog som
forbundsdommer.
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Rankinglister – koronatiltak
Denne sesongen er spesiell i forhold til muligheter for reise og antall turneringer som
gjennomføres. KK har fått tilbakemeldinger på at jaget etter rankingpoeng på
rankingturneringer gjør at mange føler seg presset til å delta på disse turneringene.
Det synes KK er uheldig i dagens situasjon – vi ønsker mest mulig aktivitet, men ikke
på bekostning av folks helse og/eller økonomi. Ettersom situasjonen er såpass lite
forutsigbar og i endring, vet vi heller ikke hvor mye av sesongen vi får arrangert.
Plasseringen av rankingturneringene kan i stor grad gi uforholdsmessige fordeler for
spillerne fra lokalområdene når færre reiser, og siden turneringene ikke er like
geografisk spredt som normalt gir dette større utslag på rankinglistene.
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Forslag 1: Fryse rankingpoeng for sesongen 20/21.
Det vil si at rankingtabellen fra 13/03/2020 fryses til og med 31/07/2021. Deretter
utløper poengene som vanlig etter hvert som turneringene blir spilt utover høsten og
nye poeng kommer inn. Ingen turneringer som spilles denne sesongen gir
rankingpoeng.
Forslag 2: Redusere poengene fra alle turneringer over nivå 4 til nivå 4 (A klasse).
Det vil si at alle rankingturneringer og mesterskap gir like mange poeng som en vanlig
turnering i A klassen. Gis tilbakevirkende kraft f.o.m sesongstart slik at sesongen blir
lik for alle turneringer. Dette gir litt insentiv til å delta på turneringer generelt, men
tar bort presset på å reise på rankingturnering for rankingpoeng. Vi håper også dette
vil styrke interessen for lokalturneringer denne sesongen.
Vedtak
Styret ser at det kan være grunner til at rankingpoengene fryses, men mener at dette
ikke kan gis tilbakevirkende kraft. Visepresidenter og KK får i mandat å sjekke ut
forslaget til tiltak med et antall klubber før tiltaket eventuelt iverksettes. Aktuell
tidsramme for frysing vil være fra og med 2. november 2020 og ut sesongen
(31/07/2021).
Sak 74/20

Orienteringssaker
-

-

Styremedlem, Kjetil Hus, ga en orientering om klubbseeding (at denne er fjernet)
og om hvordan dette slår ut i turneringer. Det er uheldig at lagvenner/venninner
og søsken møtes i første kamp etter at vi har hatt en nedstenging, slik som var
tilfellet i Kristiansand. KK ga en nærmere orientering og beskrivelse av hvordan
de ulike beregningene med klubbseeding og ikke, slår ut i systemet vårt.
Orienteringen og utregningen til KK viste klart at det å fjerne klubbseedingen var
svært gunstig i forhold til å få mindre forutsigbare trekninger og større
rettferdighet.
Administrasjonen oversender oppfølgingssaker fra tinget til KK

20/10-KB
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