Til styret m/vararepresentanter
PROTOKOLL
STYREMØTE 4. SEPTEMBER 2020
Sted: THON Hotel Arena, Lillestrøm kl. 14.00
Møtet startet kl. 14.00.
Møtet avsluttet kl. 16.00.
Til stede:

Trond Wåland
Kari Bunes
Geir Storvik
Elin Karina Hanssen
Jeanette Svendsen
Nils Petter Johansen
Ståle Åbotsvik

Generalsekretær Espen Larsen
Utviklingskonsulent Charlotte Støelen (kun til referatsak 16/20)
Konkurranse- og utdanningskonsulent Andrè Høidebraaten (kun til referatsak 16/20)

Styresaker
50/20 - Godkjenne protokoll fra styremøte 10. august 2020, samt styremøte pr. e-post 19.
august 2020.
Vedtak: Det kom innspill fra visepresident Kari Bunes og visepresident Geir Storvik på små
endringer/presiseringer i vedtak og de er inkludert. Utover det var det ingen merknader til
protokollene. Protokollene enstemmig godkjent.
51/20 – Revidering av NBFs Lover i henhold til NIFs lover vedtatt på Idrettstinget 2019.
Dette er kun en revidering som er lovpålagt av NIF, og hvor styret kan vedta de reviderte
lovene.
Vedlegg reviderte Lover.
Vedtak: Reviderte Lover, inkludert eventuelle endringer vedtatt på Forbundstinget,
oversendes Lovkomiteen for gjennomsyn og godkjenning, før det oversendes styret for
endelig godkjenning. Lovkomiteen bes spesielt å sammenligne de nye lovene med de gamle
for å forsikre seg om alt som er badmintonspesifikt i de gamle lovene også er med i de nye
lovene.

52/20 – Forbundsstyrets forslag til ForbundstingetFORBUNDSSTYRET
Lov for Norges Badminton Forbund, §17 – Forbundstingets oppgaver, punkt N: Foreta følgende valg
Punkt g) og punkt l) endres til
g) Et frittstående styremedlem som på tidspunktet for valget er under 26 år.
l) Et varamedlem for styremedlemmet i punkt g), også under 26 år på tidspunkt for valget.
Begrunnelse: Forbundsstyret foreslo ved forrige forbundsting å splitte utviklingskomiteen i to (med
tillhørende komiteledere), noe som også ble vedtatt. Imidlertid har det gjennom den siste perioden blitt
klarere at det fremdeles vil være viktig å ha utviklingsarbeid samlet i én komite og at behovet for flere
tillitsvalgte i arbeidet heller bør dekkes gjennom flere medlemmer innad i utviklingskomiteen.
Samtidig er Norges Badminton Forbund pålagt å følge «Lovnorm for særforbund» vedtatt av NIF på
siste Idrettsting i 2019:
- 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.
Forbundsstyret har sett disse sakene i sammenheng der en tilleggsfaktor har vært et ønske om ikke å
øke størrelsen på forbundsstyret. Det foreslås derfor et frittstående styremedlem under 26 år (med
vara) som en del av styret. Da det ses som svært styrkende å ha unge medlemmer i forbundsstyret som
kan bidra i flere deler av styrets arbeid foreslås det at styret selv vurderer hvilke oppgaver dette
styremedlemmet får basert på kompetanse, interesse og øvrig sammensetning i styret.
Vedtak: Det reviderte forslaget fremmes for Forbundstinget.

53/20 - Innkomne saker til forbundstinget – KKs/styrets alternativ
Forslag fra BK Vest – endring dommere
Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget fra BK Vest, men vil fremme et alternativ.
Vedtak: Forbundsstyret fremmer ikke eget forslag, men vil gå i dialog med forslagstiller BK
Vest.
Forslag fra Moss BK – tildeling Kongepokal
Forbundsstyret støtter hovedintensjonen i forslaget, men ønsker ved KK å se nærmere på
detaljene i samarbeid med forslagsstiller Moss BK.
Vedtak: Forbundsstyret støtter første del av forslaget, og KK går i dialog med Moss BK for å
få de til å trekke andre del av forslaget under forutsetning av at forslagsstiller sammen med
KK kommer til enighet om en omforent forståelse for andre del av forslaget.
54/20 – Forbundsstyrets innstilling til Merkeutvalgets forslag på utnevnelse av
æresmedlemmer
Vedtak: Styret slutter seg til Merkeutvalgets innstilling og opplyser om dette overfor
Forbundstinget, som har den endelige avgjørelsen.
55/20 – Skifte av bankforbindelse initiert av NIF via deres skifte av bankforbindelse for
konsernkonto etc.

Vedtak: Generalsekretær og president får fullmakt til å sluttføre saken om eventuelt skifte av
bankforbindelse.
56/20 – Kansellering av Forza Norwegian International 2020
Slik det ser ut nå i forhold til Korona-pandemien og situasjonen i våre naboland, i Europa og
øvrige del av verden er det ikke formålstjenlig å arrangere Forza Norwegian International. Det
er mye som er usikkert frem mot første helg i november 2020.
Vanligvis er nesten halvparten av deltakerne i turneringen fra Sverige og Danmark og de vil
trolig ikke delta. I tillegg er det mye smitte også i øvrige Europa.
Det vil også være vanskelig å få nok frivillige og øvrige funksjonærer, det være seg frivillige
til transport, dommere, linjedommere osv.
Det vil kreve mye tid, og kanskje bortkastet tid, å gå videre med planlegging.
Til sist vil også en eventuell gjennomføring kreve veldig mye i forhold til oppfølging og
smittevern.
De midler, det er budsjettert med, et underskudd lik kr. 100 000.-, kan for eksempel nyttes til
ekstraordinære tiltak for klubber og kretser for å få i gang aktivitet/rekruttere nye medlemmer
i situasjonen vi nå er i.
Vedtak: Grunnet situasjonen i korona-pandemien kanselleres Forza Norwegian International
2020.

Referatsaker
16/20 - Praktisk gjennomføring av Ledermøte 4.-5. september, samt Forbundstinget 5.-6.
september.
Det blir en gjennomgang av selve den praktiske gjennomføringen med representanter som er
fysisk til stede, samt de som deltar digitalt. I tillegg orienteres det om hvem som gjør hva, og
svarer på vegne av forbundsstyret osv. innenfor saklisten for både Ledermøte og
Forbundsting.
Moss, 28. august 2020
Espen Larsen

