
Til styret m/vararepresentanter 

 

Protokoll 

 

STYREMØTE ONSDAG 22. JANUAR 2020 

Sted: Radisson Blue Airport Hotel, Gardermoen 

Møtet startet: Kl. 17.00.  

Møtet sluttet: Kl. 20.00. 

Til stede: Trond Wåland 

  Geir Storvik 

  Kari Bunes 

  Nils Petter Johansen 

  Jeanette Svendsen 

  Elin Karina Hanssen 

  Ståle Åbotsvik, pr. Skype 

Generalsekretær Espen Larsen 

Referent, Utviklingskonsulent Charlotte Støelen 

 

Sakliste 

Styresaker 

01/20 - Godkjenne protokoller og vedtak fra styremøte 15. oktober, samt styremøter pr. e-

post 22. oktober, 2. desember og 13. desember. 

Vedtak: Protokoll og vedtak enstemmig godkjent. 

02/20 - Foreløpig regnskap 2019. 

Vedlegg saksdokument styresak 02/20. 

Komiteleder forklarer store avvik innenfor sin avdeling i styremøtet 22. januar. 

Vedtak: Orienteringen og foreløpig regnskap 2019 tatt til etterretning.  

03/20 - Revidert budsjett 2020 

Vedtak: Det budsjettet som forbundstinget 2018 vedtok som foreløpig budsjett for 2020 

vedtas som revidert budsjett for 2020. (Se protokoll fra Forbundstinget 2018). 



04/20 - Foreløpig budsjett for 2021 og 2022 

AU har startet budsjettarbeidet for 2021 og 2022. AU foreslår et mer forenklet budsjett for 

bruk og presentasjon utad, dvs. for forbundstinget, med færre prosjekt. 

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning. Eventuelle innspill til budsjettene fra 

komitelederne må sendes Arbeidsutvalget (AU), senest 28. februar. 

05/20 - Forberedelser Ledermøte og Forbundsting 12.-14. juni 

Vedtak: Styret sender ut saker til høring/informerer om saker NBFs styre ønsker å 

foreslå/endringer de ønsker fremmet. 

Invitasjon til tinget sendes ut 20. mars. Foreløpig utkast til Langtidsplan (inkludert forankring 

av visjonen i alle ledd samt konkretisering av målsetninger), og saker som styret ønsker å 

fremme sendes ut til klubbene senest 20. april. Dette for at klubbene på et tidlig tidspunkt blir 

informert, og kan bruke det i sine forberedelser. 

Klubbene skal senest 4 uker før forbundstinget sende inn sine forslag. 

Endelige tingpapirer skal sendes ut senest fredag 29. mai. Det gjøres oppmerksom på at det 

kun er forslag til turneringsreglementet som skal sendes inn som KK-saker. 

Visepresidentene har ansvaret for Ledermøte. 

Aktuelle tema for Ledermøte:  

Toppidrett, Konkurranse, Økonomi som barriere, Antidoping 

06/20 - Endring av strategiområde «Samhandling organisasjonsledd» til «Anlegg». 

Begrunnelse 

• Anlegg er en av flaskehalsene i forhold til aktivitet 
• Anlegg ligger svært nærme aktivitet på klubb-nivå mens samhandling organisasjonsledd er 

noe mer overordnet/abstrakt 
• Anlegg som et eget strategiområde vil gi et sterkere fokus på problemstillingene rundt dette. 
• Samhandling organisasjonsledd er vel heller et verktøy for å få til ting enn at det er et eget 

strategiområde og kan således gå inn i de andre strategiområder (kanskje spesielt 
klubbutvikling) 

Vedtak: Styret fremmer på forbundstinget 2020 en endring av strategiområde. 

Strategiområdet Samhandling organisasjonsledd fortsetter å virke ut tingperioden, men har 

fokus på å gi en endelig rapport på temaet. Det legges også vekt på hvordan samhandling 

organisasjonsledd integreres inn i de øvrige strategiområder samt øvrig drift. Strateginotatet 

for anlegg legges til grunn for beskrivelse av det nye strategiområdet Anlegg i planene for 

neste tingperiode. 

07/20 - Utvidelse av styret - Ungdomsrepresentant i styret under 26 år – krav fra NIF og 

endring av NBFs Lov.  

Lovnorm for særforbund  

  



§ 17  Særforbundstingets oppgaver   

   

Særforbundsstinget skal:    

  

14. Foreta følgende valg: a) Særforbundsstyret med leder og nestleder(e), [antall] 

styremedlemmer og [antall] varamedlemmer. b) Kontrollutvalg med [antall (minst to)] 

medlemmer og [antall (minst ett)] varamedlem(mer). c) Representanter til Idrettstinget 

og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å 

oppnevne representantene. d) Valgkomité med leder, [antall (minst to)] medlemmer og 

[antall (minst ett)] varamedlem(mer).    

Merknad til siste avsnitt: - Etter vedtak fra Idrettstinget 2019 følger det nå av NIFs 

lov § 2-5 (7) at styrer i særforbund og idrettskretser skal ha minst ett styremedlem 

som på tidspunktet for valget var under 26 år.    

 

Vedtak: Styret utvides med en ungdomsrepresentant, som i første styremøte etter 

forbundstinget får tildelt oppgaver etter kompetanse og interesse. 

08/20 - Komiteenes Handlingsplaner for 2020. 

Vedtak: Fremlagte og revidert Handlingsplan fra Instruksjons- og utdanningskomiteen (IUK) 

samt Toppidrettskomiteen er vedtatt som komiteenes Handlingsplaner for 2020. De to øvrige 

komiteer sender oppdatert handlingsplan til AU senest 31. januar. 

09/20 - Endring av navn fra Norges Badminton Forbund til Norges Badmintonforbund - 

lovendring 

Begrunnelse: 

Vi er det eneste av 55 særforbund som har et tredelt navn på denne måten. Øvrige forbund 

heter for eksempel Norges Fotballforbund, Norges Skiforbund, Norges Håndballforbund, 

Norges Bordtennisforbund etc. 

Vedtak: Styret fremmer forslag om at det foretas navneskifte etter neste forbundsting i 

henhold til forslaget. Vedtatt mot Leder av Toppidrettskomiteens stemme. 

10/20 - Endring av navn fra «Instruksjons- og utdanningskomiteen» til 

«Kompetansekomiteen» - lovendring 

Begrunnelse: Instruksjons- og utdanningskomiteen er et litt tungt og «gammeldags navn og 

Kompetansekomiteen er mer i tiden og dekkende. 

Vedtak: Styret fremmer forslag om at Instruksjons- og utdanningskomiteen endrer navn til 

Kompetansekomiteen etter neste forbundsting. 

11/20 - Streaming og bilder på turneringer 

Det har den siste tiden vært diskusjon rundt GDPR og streaming/fotografering under 

turneringer, spesielt av barn og unge. 

Vedtak: Det legges inn en «knapp» i Badmintonportalen under påmelding hvor det 

samtykkes i at det filmes og tas bilder og det settes opp plakat ved inngangsdøren til hallen 

hvor det også samtykkes. I tillegg sørger president, leder av Konkurransekomiteen, og 



generalsekretær i samarbeid for at noen sentrale problemstillinger avklares, og at det snarest 

mulig formuleres et informasjonsskriv til klubbene. 

12/20 – Neste styremøte  

Vedtak: Neste styremøte avholdes på Ullevål lørdag 21. mars til søndag 22. mars, med start 

kl. 16.00. lørdag og avslutning søndag senest kl. 16.00. Neste styremøte etter dette blir 

mandag 25. mai, hvor innkomne saker til forbundstinget blir en av hovedsakene. 

13/20 – Styresak 42/18 – Splitting av UK til 2 komiteer 

Vedtak: Styret vil til neste ting foreslå reversering av forslaget om splitting av 

Utviklingskomiteen (UK) 

 

Referatsaker 

01/20 – Toppidrett 

President orienterte om arbeidet som var gjort i løpet av høsten 2020 av arbeidsgruppen 

bestående av president Trond Wåland, visepresident med ansvar toppidrett, Geir Storvik, 

leder av Toppidrettskomiteen, Nils Petter Johansen, nestleder av Toppidrettskomiteen og 

leder av Ûber Cup-propsjektet, Sonja Wåland og generalsekretær Espen Larsen. 

02/20 - NM-veka 

Arbeidet er godt i gang og det har vært avholdt befaring i Håkons Hall med NRK. Det skal 

spilles på 8 baner innledningsvis ned til en finalebane for TV-sending. Det selges 

samarbeidspakker for banesponsor og TV-bane og så langt er det inngått samarbeidsavtale 

med 4 samarbeidspartnere. 

03/20 - Ny hjemmeside 

Ny hjemmeside er blitt tatt godt imot. Utviklingskonsulent Charlotte Støelen orienterte om 

arbeidet og endringene. Det har vært tidkrevende, spesielt også fordi en av kretsene kom 

veldig sent på banen med at også de ønsket å være med. De nye hjemmesidene er slik at NBFs 

egne kretser kan få egne undersider på NBFs sider, tilsvarende det NIF har for sine 

idrettskretser. 

04/20 - Nytt Interface for Badmintonportalen 

Den nye utgaven og endringene av Badmintonportalen har ført til at påmeldingssiden ikke er 

helt mobilvennlig, mens øvrige funksjoner er det. Endring i påmeldingsfunksjonen er satt på 

vent fordi det vil komme flere store endringer. Blant annet vurderes det å endre slik at det blir 

individuell påmelding, dvs. at spilleren selv både melder seg på og betaler, i motsetning til nå 

hvor det er klubben som gjør dette. 

 

Moss, 24 januar 2020 

Espen Larsen 


