
Til styret m/vararepresentanter 

 

Protokoll 

 

STYREMØTE PR. TEAMS 25. MAI 2020 

Møtet startet:  Kl. 20.30. 

Møtet avsluttet: Kl. 22.00. 

 

Styresaker 

25/20 - Godkjenne protokoll fra styremøte pr. Teams 24. mars 2020. 

Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig godkjent. 

26/20 - Dokumentveien til Forbundstinget – status og fremdrift. 

Vedtak: Det utarbeides nytt dokument, revidert med nye datoer for «Dokumentveien til 

Forbundstinget 2020» 

27/20 - Neste styremøte 

Vedtak: Neste styremøte avholdes pr. Teams 11. juni med start kl. 20.00. 

28/20 - 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. 

 

Referatsaker 

07/20 - AirBadminton – status 

Det er utarbeidet en prosjektplan for lansering av AirBadminton fredag 29. mai. 

Prosjektplanen er vedlagt. 

08/20 - Status ansettelse assisterende landslagstrener 

Det er lagt ut stillingsannonser i Badminton Europe, Badminton Sweden, Badminton 

Denmark, samt hos oss selv. Søknadsfristen går ut 1. juni. 

09/20 - Endelig program Ledermøte 

Visepresident Geir Storvik presenterte programmet, som er vedlagt, og som alle sluttet seg til. 

 

 



Foreløpige saker fra forbundsstyret til forbundstinget 2020: 

 

Lovsaker: 

NBFs Lov endres i henhold til NIFs Lov vedtatt på Idrettstinget 2019. 

Et krav og en formalitet. 

 

I tillegg har styret vedtatt følgende endringer som er Lovsaker: 

 

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. 

 

 

Strategiplan: 

 

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. 



Turneringsreglement: 

4. Endringer i Turneringsreglementet til Forbundstinget  

a. 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. Det benyttes ikke forskuddsbetaling i dag på noen 

turneringer.   

b. 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.»  

1. Dette er premieringsalternativet som er innarbeidet for alle, og 

det kan like gjerne settes om standard. Lavere premiering enn dette 

bør ikke være mulig.   

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

deltagere.»  

1. Ihht. Barneidrettsbestemmelsene.  

c. 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.   

ii.KK ønsker ikke at kretsene kan ha egne bestemmelser for KM. Det 

praktiseres heller ikke i dag.    

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

i.Legge til C-klasser.   

ii.C klasser ble innført for en del sesonger siden, men 

Turneringsreglementet har ikke blitt oppdatert.   

e. 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  

ii.Eksempler or tilleggstekst er unødvendig i lovteksten.   

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

i.Endres til «Regler for Norgesmesterskap Junior og Senior»  

ii.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.  

g. Norgesmesterskap  

i.KK ønsker at UBM og Veteranmesterskapet får NM titler: NM U15, 

NMU17, Veteran NM.   



1. Disse får beholde egne bestemmelser som nå ved at Reglementet 

over endres.   

2. Vi lager et handikap for oss selv ved å ikke kalle disse 

arrangementene for Norgesmesterskap. Både når det gjelder 

halltildeling og i forhold til å få pressedekning. Ingen utenfor 

badminton har et forhold til Ungdommens Mesterskap eller 

Veteranmesterskapet 

 

Budsjett: 

 

Budsjett 2021 og 2022  

 

a. KK ønsker å doble budsjettet til dommerne våre 

(51005 fra 30000 til 60000 og 51010 fra 20000 til 40000).  

i.Dommer- og oppmannsutvalget har satt i gang et prosjekt for å utvikle 

dommerne nasjonalt, samtidig som de også nå får ansvar for å ta ut 

dommere til alle forbundsturneringer. Michael Dahl har påtatt seg 

ansvaret for dommerutvikling og vil reise rundt i forbindelse med 

forbundsturneringer for å kartlegge og videreutvikle de lokale 

dommerne. Det er kjempeviktig at dette prosjektet får midler til 

gjennomføring – om vi er avhengige av at Michael er oppmann på disse 

turneringene vil han ikke ha den tiden og han trenger til å jobbe med 

dommerne. Vi har alt for få aktive dommere i Norge og trenger å få tatt 

tak i og utviklet de som faktisk ønsker å bli bedre. Skal vi kunne bli 

dobbelt så mange og dobbelt så aktive trenger vi også dobbelt så mange 

dommere.   

ii.For å utvikle dommere trenger vi også å kunne tilby de gulrøtter og 

videre utvikling i form av oppdrag utenlands. Vi har ikke mange BE og 

BWF dommere igjen, og vi har en stolt tradisjon å opprettholde.   

 

b. Evaluering av turneringer  

i.For å kunne videreutvikle turneringene våre trenger vi informasjon om 

hvordan de oppfattes i dag, hva som fungerer bra, og hva som fungerer 

mindre bra. Vi trenger rett og slett et evalueringssystem. For at dette skal 

fungere må vi ha hjelp til å sette opp et skjema som vil gi oss valide 

resultater som vi faktisk kan bruke. I tillegg må vi ha nok automatisering 

til at dette ikke tar opp veldig mange ressurser til daglig siden vi har 

turneringer hver helg. Vi trenger også en type rapportering som kan 

brukes internt i forbundet og videreformidles til arrangører. Dette vil ha 

en oppstartskost i et prosjekt, og deretter noe midler i årlig lisensiering. 

KK ønsker en post i budsjettet for 2020 og 2021 

på til sammen 100 000kr, samt 20 000kr for 2022 til lisensiering. Vi har 

ikke sett på leverandør ennå, så kostnadene er foreløpige, men det burde 

kunne gjennomføres på en god måte innenfor dette.   

 

 

Moss, 29. mai 2020 

 

 

Espen Larsen 



 


