
Til styret m/vararepresentanter 

 

     Protokoll 

 

STYREMØTE PR. TEAMS 11. JUNI 2020 

Møtet startet kl. 20.00. 

Møtet avsluttet kl. 22.30. 

Følgende deltok: Trond Wåland 

   Geir Storvik 

   Kari Bunes 

Elin Karina Hanssen 

Nils Petter Johansen 

Ståle Åbotsvik 

Jeanette Svendsen 

Generalsekretær Espen Larsen 

 

Styresaker 

29/20 - Godkjenne protokoll fra styremøte pr. Teams 25. mai 2020. 

Vedtak: De saker som er satt opp som en slags huskeliste for forbundsstyrets foreløpige saker 

til forbundstinget fjernes. Utover det var det ingen merknader til protokollen, og protokollen 

ble enstemmig godkjent. 

30/20 - Dokumentveien til Forbundstinget – status 

• Gjennomgang og godkjenning av «Styrets beretning, inklusive komiteenes rapporter» 

Vedtak: Styrets beretning, inkludert det som til nå har kommet inn av rapporter fra komiteene 

(alle har sendt inn, men det mangler noen delrapporter), med de endringer som er foreslått, 

sammenfattes og sendes styret for kommentarer, og endelig vedtak på neste styremøte. 

31/20 – Strategiplan og Virksomhetsplan 

Strategiplan og Virksomhetsplan ble gjennomgått under møtet. 

Vedtak: Kommentarer til de dokumenter som foreligger nå og ble gjennomgått, sendes hele 

styret, med kopi til generalsekretær senest søndag 15. juni. President og generalsekretær får 

etter det fullmakt til å ferdigstille endelig Strategiplan og Virksomhetsplan, som sendes 

klubber og kretser mandag 15. juni.  

32/20 – Regnskap 2019. 



Saksdokumentet «Resultatregnskap med signeringsark for styret» var vedlagt. 

Vedtak: Avdelingsregnskap med prosjekter sendes styremedlemmer for eventuelle spørsmål. 

Resultatregnskap med signeringsark for styret sendes også ut for signering, scanning og retur 

til generalsekretær. Ved signering godkjenner styremedlemmet regnskapet. 

33/20 – Foreløpig budsjett 2021 og 2022 

Vedtak: Generalsekretær utarbeider forslag til foreløpige budsjetter etter forenklet modell, 

dvs. med avdelingsregnskap og færre prosjekter, som legges frem for styret på neste 

styremøte, og som deretter legges frem for vedtak på forbundstinget. 

34/20 – Forbundsstyrets forslag til forbundstinget – saker fra KK – endringer i 

Turneringsreglementet 

Turneringsreglement: 

Foreslåtte endringer i Turneringsreglementet til Forbundstinget  
 

Kapittel 1, punkt 11: «Hvis ikke startkontingenten er betalt innen turneringens/mesterskapets 

start, kan arrangøren ilegge skyldneren et gebyr på 15 %, minimum kr. 100.»  

i.Punktet strykes.  

 

Begrunnelse: Det benyttes ikke forskuddsbetaling i dag på noen turneringer.   

 

Vedtak: Styret støtter KKs innstilling og forslaget fremmes for forbundstinget. 

Kapittel 1, punkt 16: «16. Premiering.  

I åpne turneringer kan arrangøren velge mellom følgende premieringsalternativer: 0: Ingen 

premiering. 1: Bare 1. premier. 2 a) 0-4 påmeldte deltakere: 1. premie, mer enn 4 deltakere: 1. 

og 2. premier. 2 b) 0-8 påmeldte deltakere: 1. premie, mer enn 8 deltakere: 1. og 2. premier. 3 

a) 0-4 påmeldte deltakere: 1. premier, 5-8 påmeldte deltakere: 1. og 2. premier. Mer enn 8 

deltakere: 1., 2. og 3. premie(r). 3 b) 0-8 påmeldte deltakere: 1. premie. 9-16 påmeldte 

deltakere: 1. og 2. premie(r). Mer enn 16 deltakere: 1., 2. og 3. premie(r). 

Premieringsalternativ oppgis i turneringsinnbydelsen. Ved alternativ 3 har arrangøren 

anledning til å gi ytterligere premier.»  

i.Punktet strykes og ny tekst blir: «I åpne turneringer skal arrangører premiere som følger: 0-4 

påmeldte deltakere: 1. premier, 5-8 påmeldte deltakere: 1. og 2. premier. Mer enn 8 deltakere: 

1., 2. og 3. premie(r). Arrangøren har anledning til å gi ytterligere premier.»  

 

Begrunnelse: Dette er premieringsalternativet som er innarbeidet for alle, og det kan like 

gjerne settes om standard. Lavere premiering enn dette bør ikke være mulig.   

 

Vedtak: Styret støtter KKs innstilling og forslaget fremmes for forbundstinget. 

 

Kapittel 1, punkt 16: «16. Premiering. 

ii.Legge til «I U9, U11 og U13 skal det gis deltagerpremie til alle 

deltagere.»  

 



Begrunnelse: Dette er kun en presisering og oppdatering i henhold til NIFs 

Barneidrettsbestemmelser. 

  

Vedtak: Styret støtter KKs innstilling og forslaget fremmes for forbundstinget. 

 

Kapittel 3, punkt 6: «Kretsene har anledning til å utarbeide spesielle bestemmelser for sine 

KM. Disse bestemmelser må ikke stride mot dette reglement og skal forelegges forbundsstyret 

til godkjennelse».   

i.Strykes.   

 

Begrunnelse: KK ønsker ikke at kretsene kan ha egne bestemmelser for KM. Det praktiseres 

heller ikke i dag.    

 

Vedtak: Styret støtter KKs innstilling og forslaget fremmes for forbundstinget. 

 

Kapittel 5, punkt 2: «I aldersbestemte klasser er det A- og B-klasser.»   

i.Legge til C-klasser.   

 

Begrunnelse: C klasser ble innført for en del sesonger siden, men Turneringsreglementet har 

ikke blitt oppdatert.   

 

Vedtak: Styret støtter KKs innstilling og forslaget fremmes for forbundstinget. 

 

Kapittel 5, punkt 2: «I klasse U9 og U11 finnes det ikke rangering og klassebetegnelsene må 

benyttes med skjønn. I de fleste situasjoner spilles det kun U9A og U11A. A- og B-klasser er 

beregnet på U13-U15-U17 og U19.»   

i.Strykes  

 

Begrunnelse: Eksempler or tilleggstekst er unødvendig i lovteksten.  

 

Vedtak: Styret støtter KKs innstilling og forslaget fremmes for forbundstinget. 

 

Kapittel 2: Kap. II. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP (NM).   

Forslag: Overskriften endres til: «Regler for Norgesmesterskap Junior og Senior»  

 

Begrunnelse: Vi ønsker å beholde egne regler for Junior og Senior NM, men vi ønsker ikke 

at UBM og Veteran NM skal gå under samme reglement.  

 

Vedtak: Styret støtter KKs innstilling og forslaget fremmes for forbundstinget. 

 

Norgesmesterskap  

 

Begrunnelse: KK ønsker at UBM og Veteranmesterskapet får NM titler: NM U15, NMU17, 

Veteran NM.   

 

Vedtak: Styret støtter ikke KKs innstilling og forslaget fremmes ikke for forbundstinget. 

Leder av Konkurransekomiteen stemte for forslaget og ønsket protokolltilførsel.  

 



Kapittel 3: Regler for Kretsmesterskap (KM) 

Nytt punkt 7: Man kan kun delta i kretsmesterskap som arrangeres av kretsen  man 

representerer. 

 

Begrunnelse: Dette er innarbeidet praksis og logisk i forhold til kretsmesterskapene, men bør 

stå eksplisitt. En spiller burde kun spille ett kretsmesterskap.  

 

Vedtak: Styret støtter KKs innstilling og forslaget fremmes for forbundstinget 

 

Nytt punkt 8: Tilliggende kretser kan arrangere kretsmesterskap sammen. 

 

Begrunnelse: Oppdatering ihht. gjeldende praksis – noen kretser er såpass små at det ikke er 

hensiktsmessig å arrangere kretsmesterskap alene.  

 

Vedtak: Styret støtter KKs innstilling og forslaget fremmes for forbundstinget. 

 

 

35/20 - Korona-pandemien og aktivitet fremover - status 

Vedtak: NBF forholder seg løpende til de retningslinjer som blir gitt av myndighetene og 

NIF når det gjelder utvikling i forhold til aktivitet og korona-pandemien. President og 

generalsekretær har ansvar for oppdatering av forbundets korona-vettregler, og tilpasninger 

både for konkurranser (arrangement) og trening. 

36/20 – AirBadminton – videre arbeid 

Saken ble ikke behandlet. 

37/20 – Neste styremøte 

Vedtak: Neste styremøte avholdes på Gardermoen mandag 10. august med personlig 

oppmøte for de som kan, og med start kl. 17.00. 

 

Referatsaker 

Referatsakene ble ikke behandlet. 

10/20 - AirBadminton - status 

11/20 - Status ansettelse assisterende landslagstrener 

12/20 – NIFs digitale Ledermøte 

 

Moss, 12. juni 2020 

 

Espen Larsen 

 

 

 


