
Til Styret 

 

 

 

STYREMØTE LØRDAG 13. OG SØNDAG 14. OKTOBER 

 

Møtet ble avholdt på Ullevål Stadion. 

Første del lørdag og hele søndag ble viet informasjon om, og innføring i, Total Commitment 

v/Frank Dalsgaard. 

 

Møtet startet lørdag kl. 12.00 

Møtet avsluttet søndag kl. 12.00. 

 

Til stede: Trond Wåland 

  Berit Blengsli 

  Lars Erik Hagen 

  Anne Lisbet Flaaten 

  Tor-Egil Kristensen 

  Ottar Stenrud 

  Rune Fartum 

 

  Generalsekretær Espen Larsen 

 

  Forfall: Anders Austnes 

   

  Mental trener Frank Dalsgaard var til stede før styremøtet lørdag kl. 12.00.-

  14.00. og på søndag fra kl. 09.30.-12.30. 

 

 

33/12 - Godkjenne protokoll fra styremøte 31. august og 1. september 2012 

 

Vedtak: Protokollen, med innkomne merknader, enstemmig vedtatt. 

 

34/12 - Status regnskap pr. 30. september 2012 

Generalsekretær orienterte. 

 

Vedtak: Status og orientering tatt til etterretning. 

 

35/12 - Komiteenes Handlingsplaner – status 

Komiteansvarlig orienterte. 

 

Vedtak: Orienteringene tatt til etterretning. 

Planene etter ny mal ferdigstilles og legges ut under hver komite på NBFs hjemmeside. 

 

Jørn Nielsen er oppnevnt som nytt medlem i Lagserieutvalget. 

 

36/12 - Utvikling – organisering, status og videre arbeid 

 

Vedtak: Prosjektorganisering som foreslått følges. Det vises til orientering gitt under 

komiteenes handlingsplaner - Utviklingskomiteen. 



 

37/12 - Representasjon – nasjonalt og internasjonalt 

President orienterte om møteplasser og praksis. 

Det ble orientert om listen for møter og innstilling. 

NBF ønsker å være godt representert både internasjonalt og nasjonalt for å kunne påvirke og 

bidra i det internasjonale arbeidet. 

Innstillingen er som tidligere basert på hvordan NBF på best mulig måte kan være 

representert og nyttiggjøre seg representasjonen i vidt omfang. Innstillingen tar også selvsagt 

utgangspunkt i hvem som er invitert, og til dels praksis i øvrige organisasjoner/særforbund 

NBF kan sammenligne seg med.  

Dersom president ikke kan delta, deltar en av visepresidentene. 

 

Forslag til hvem som reiser og representerer hvor: 

NIF-ting: President og generalsekretær 

NIFs Ledermøte: President og generalsekretær 

SFFs særforbundsforum/årsmøte: President og generalsekretær 

Dialogmøter med NIF: President og generalsekretær 

BWFs årsmøte: President og generalsekretær 

BECs årsmøte: President og generalsekretær 

Nordisk Kongress: President og generalsekretær 

OL: President og generalsekretær 

OL med utøver(e): Utøver, landslagstrener, sportssjef, den/de som TIK finner formålstjenlig 

 

Fagmøter/kurs: 

Etter invitasjon fra BWF/BE/nordiske nasjoner/NIF 

 

Eksempler, Circuit-møter, kurs for trenere, seminar om skolebadminton, klubbutvikling osv. 

 

Vedtak: Styret sluttet seg til innstillingen. Det er ønskelig, i de tilfeller det er naturlig, at også 

visepresidentene blir involvert og representert i det internasjonale og nasjonale samarbeidet. 

Presidenten vurderer når det er naturlig og aktuelt. Hver enkelt komite, vurderer ut fra 

invitasjoner og behov, deltakelse i fagmøter/kurs. 

 

38/12 - Informasjon og kommunikasjon med klubber og kretser 

President orienterte. Kontaktlistene for klubb og krets med oversikt over personer som skal ha 

fagansvar, lik den modellen forbundsstyret er bygd opp etter, fungerer ikke. 

 

Vedtak: For fremtiden informeres det direkte til leder av klubb og krets og legges ut på NBFs 

hjemmeside. 

 

39/12 - NIC 2013 – arrangør – European Junior Badminton Circuit 2013/2014  

 

Se referat fra AU-møte 27. september 2012. 

 

40/12 - Samarbeidspartnere 

Saken ble utsatt til neste styremøte. 

 

 

Referatsaker 

 



10/12 - Referat fra AU-møte 27. september 2012. 

Referat er sendt styret, og president orienterte kort om de mest aktuelle sakene. 

 

11/12 - Landslotteriet 2012 

Generalsekretær orienterte. Lodder er under trykking og vil bli sendt klubbene, slik at 

klubbene har loddbøkene i hende ca. 1. november. Salgsperiode 1. november til 4. desember. 

 

EL 

Ullevål, 15. oktober 2012 

 

 

 


