
 

 

 

 

Protokoll styremøte 30. november 2022 

Via Teams 

Møtestart kl. 18.00. 

Møteslutt kl. 21.30. 

Deltakere i møtet, styrets medlemmer og varamedlemmer: 

- Michael Fyrie-Dahl 

- Bodil Engejordet 

- Øistein Høksnes 

- Anne Margrethe Klyve 

- Kirsten Gulbrandsen 

- Camilla Stokkaune 

- Steinar Thorsen 

- Ingvild Håland 

- Johannes Orri Olafsson 

- Regy Selsås 

- Kent Nyheim (til kl. 19.00. og igjen fra kl. 20.30.) 

Generalsekretær: 

- Espen Larsen  

Toppidretts- og utviklingskonsulent 

- Charlotte Støelen (til og med sak 57/22) 

Forfall: 

- Torjus Flåtten 

Sakliste 

Saksliste styremøte 30. november 

 

53/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.10.2022 



 

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

54/22 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 16. november 2022, forslag til 

ordlyd i vedtak er sendt ut til styret 24. november. 

Det var innkommet merknad fra Toppidrettskomiteen (TIK) til ordlyden i vedtaket med 

forslag om å endre antall dager fra 2 til 3.  

Nytt vedtak: Utøver/e i en landslagstropp, eller lokalt satsende utøver/e, som uteblir fra 3, eller flere 

planlagte treninger/samlinger uten etter avtale med landslagstrener, eller med gyldig og 

dokumentert grunn, vil etter første hendelse bli utestengt fra første mulige uttak etter at 

uteblivelsen skjedde.  

 Ved gjentatte uteblivelser vil landslagstrener i samråd med Toppidrettskomiteen vurdere hvor 
mange utestengelser utøver/e skal ilegges i forbindelse med uttak til kommende 
turneringer/mesterskap. 

Toppidrettskomiteen valgte å ta protokolltilførsel da de var uenige i vedtaket i sin helhet. 

55/22 Gjennomgang økonomi 

 Regnskap pr 23. november 2022 (status regnskap ble ettersendt torsdag 24. november) 

 Budsjett prosessen – hvor langt er vi kommet (endelig informasjon ble ettersendt fredag 

25.november) 

 Vedtak: Styrets slutter seg til de framlagte planer og budsjettprosess. Endelig «Foreløpig 

budsjett 2023» med små justeringer må være klart senest 10. desember, og vedtak om 

«Foreløpig budsjett for 2023» fattes senest 15. desember. 

56/22 Forslag til endring av tekst i retningslinjer for Hedersutvalg 

 Basert på styrets tidligere vedtak om ikke å tildele Gullmerke til Helle Sofie Sagøy før hennes 

aktive karriere er avsluttet, og at det var tydelig at styret mente dette var et riktig og viktig 

kriterium, så foreslås det at dette legges inn i retningslinjer for tildeling som følger: 

Dagens tekst i pkt. 6 i retningslinjer siste avsnitt sier: 

Tildeles spillere som har gjort fremragende sportslige prestasjoner. Enten ved spesielt store 

og vedvarende prestasjoner i norske mesterskap eller ved spesielt store internasjonale 

prestasjoner eller ved en kombinasjon av store prestasjoner nasjonalt og internasjonalt. 

Forslag til ny setning etter denne teksten: 

Dog vil tildeling ikke kunne skje før kandidatens karriere er å regne som avsluttet. 

Vedtak: Følgende nye setning legges til i pkt. 6: Dog vil tildeling ikke kunne skje før 

kandidatens toppidrettskarriere er å regne som avsluttet. 

57/22 Sak fra Toppidrettskomiteen (TIK) 

Presentasjon av forslag til ny struktur for Toppidretten i NBF basert på innspill fra utvalget 

som har jobbet med dette og TIK’s vurderinger rundt dette. 



 

Toppidretts- og utviklingskonsulent Charlotte Støelen presenterte en oppsummering av 

prosjektgruppens arbeid, et arbeid hvor også Toppidrettskomiteen hadde deltatt i sluttfasen. 

Prosjektgruppen og Toppidrettskomiteen anbefaler en overgang fra nåværende satsing med 

de beste spillerne samlet sentralt i Oslo til en mer regional satsing med regionale 

satsingssenter/klubber. 

Vedtak: Styret slutter seg til prosjektgruppens og Toppidrettskomiteens innstilling. Det 

iverksettes arbeid umiddelbart for å komme videre i henhold til de framlagte planer. 

58/22 Saker fra Konkurransekomiteen (KK): Terminlisten 2023/24 

Terminlisten 23/24 
  KK’s innstilling for terminlisten for 23/24. 
 

Det er tatt utgangspunkt fra tidligere sesonger (ikke i årets) angående hvor mange antall 
ranking turneringer som har X klasser.  
Over tid viser det seg at X klasser er mye mer populært og oppfattes bedre enn en vanlig 
ranking turnering. Vanlig ranking turnering kan ofte oppfattes mer som en lokal turnering. KK 
ønsker at alle ranking turneringene blir X klasser unntagen U13 som ikke skal ha X klasse. 

 
Uke 47 ønsker KK å få mandat til å teste ut ny konkurranseform for NR ranking i samarbeid 
med arrangøren. Etter henvendelse fra Moss som blir 50 år i 2023 har de fått tildelt helgen i 
uke 47 for å arrangere Julecupen. De vil stille med en premiepott på kr 50 000 i anledning 
jubileet. De har kun fått tildelt helgen, men ikke turneringsformen. 

 
 

Vedtak: KK får mandat til å teste ut ny konkurranseform for NR ranking i samarbeid med 
arrangøren. Etter henvendelse fra Moss som blir 50 år i 2023 har de fått tildelt helgen i uke 
47 for å arrangere Julecupen. De vil stille med en premiepott på kr 50 000 i anledning 
jubileet. De har kun fått tildelt helgen, men ikke turneringsformen. 

 
59/22 Forslag til møteplan for AU og styret våren 2023 

11.01.2023 AU-møte - sted Ullevål 

 03.02 til 04.02 2023 Styremøte - sted Kristiansand (NM) – utgår 



 

08.02.2022 Styremøte – Teams - nytt 

15.03.2023 AU-møte – sted/Teams ikke avklart 

29.03.2023 Styremøte – Teams 

10.05.2023 AU-møte – sted Ullevål 

10.06.-11.06 2023 Styremøte – Sted Ullevål 

Vedtak: Styret sluttet seg til AUs forslag til møteplan, men den endring at styremøtet planlagt 3.-4. 

februar flyttes til 8. februar (merket med rød skrift), pr. Teams. De 2 første styremøtene i 2023 blir 

dermed avholdt pr. Teams. 

60/22 Frist for utsendelse av protokoller 

Frist for utsendelse av protokoller 
Forslag: 
Utsendelse av protokoll etter Tinget er innen 3 uker etter møtedato 
Utsendelse av protokoll etter Styremøter er innen 1 uke etter møtedato 
 
Spesielt etter Tinget er det ofte mange saker KK skal håndtere og få på plass i god tid før seriestart. I 
den forbindelse er det viktig at protokollen kommer ut så raskt som mulig og spesielt ikke lenge etter 
at sesongen har startet slik som nå. 
 
Vedtak:  Utsendelse av protokoll etter tinget er innen 4 uker etter møteslutt. 
  Utsendelse av protokoll fra styremøter er innen 1 uke etter avsluttet møte. 
 
61/22 – Oppnevnelse av forbundsdommer – Anja Olsen, Frogner I.L. Badmintongruppen 
 
Til forbundsstyret 
 
Oppmann- og dommerutvalget innstiller med dette Anja Olsen til forbundsdommergraden. Det følger 
av NBFs bestemmelser at forbundsdommere utnevnes av styret etter innstilling fra utvalget. 
 
Undertegnede bedømte Anja ved flere anledninger sesongen 2021 - 2022. Hun har utviklet seg godt 
gjennom flere sesonger og tilfredsstiller nå uten tvil kravene til forbundsdommer. Hun kontrollerer 
kampene uten å dominere og har god kontakt med spillerne. På Oppmann- og dommerseminaret i 
september 2022 leverte hun en svært bra teoretisk prøve. 
 
Jeg håper det er mulig å behandle denne saken på styremøte onsdag i denne uken, og beklager at 
innstillingen ikke har blitt sendt tidligere.  
 
Mvh 
 
Rune Bård Hansen 
leder Oppmann- og dommerutvalget 
 

Vedtak: Anja Olsen, Frogner I.L. oppnevnes som forbundsdommer. 
 

Informasjonssaker 

- Oppdatering Landslotteriet 2022 

Presidenten orienterte.  

Landslotteriet er godt i gang. Slagen BK fører an med 222 solgte lodd, og har nesten oppnådd 

sin kvote. 

55 klubber har til nå solgt lodd. 

- Valg av TripleTex som nytt økonomisystem 



 

Presidenten orienterte. Det er besluttet å gå over til TripleTex som nytt regnskapssystem fra 

og med 1. januar og avtalen ble signert 30. november. Overgangen vil i tillegg til bedre 

oversikt også føre til reduserte kostnader. 

- Rent Særforbund – status 

Generalsekretær viste til saksframleggene som var lagt med og ba styrets medlemmer om å 

sette seg inn i hva badmintonforbundets og dets klubber har forpliktet seg til og må forholde 

seg til. 

- Barentskampene 2023 – april 

Kent Nyheim, styreleder for Barents Games, som er ansvarlig for arrangementet, orienterte 

om Barentskampene. Barentskampene 2023 vil foregå i april med ca. 900 deltakere i alderen 

fra 15-25 år i Narvik og Bodø. Badminton skal foregå i Stordalshallen i Bodø. I år vil Norge, 

Sverige og Finland være deltakernasjoner. Russland er suspendert grunnet krigen i Ukraina. 

NBF vil bli invitert til å delta gjennom et «deltakerprogram». 

 

EL 

Ullevål, 1. desember 2022 

 

 

 

 


