PROTOKOLL

Til Styret

STYREMØTE FREDAG 31. AUGUST OG LØRDAG 1. SEPTEMBER 2012
Sted: Ullevål, Idrettens Hus

Møtet startet fredag 31. august kl. 17.00.
Møtet avsluttet lørdag 1. september kl. 14.00.
Til stede:

Trond Wåland
Berit Blengsli
Lars Erik Hagen
Tor-Egil Kristensen
Anne Lisbet Flåten
Anders Austnes
Ottar Stenrud
Per Vestli
Arild Hammeren
Rune Fartum
Eva Haugstulen

Generalsekretær Espen Larsen
Konsulent Jørn Hafsten
Utviklingskonsulent Sophie Thorell

Styresaker
19/12 - Godkjenne protokoll fra styremøte 13. – 14. april 2012 og styresaker pr. e-post 20.
juni 2012
Forslag til vedtak: Det var ingen merknader til protokollen(e). Protokollen enstemmig
vedtatt.
20/12 - Forbundstinget 2012. Protokoll. Oppfølging av vedtak. Langtidsplanen 2012 – 2016.
Vedlegg. Protokoll fra Tinget. Protokollen er til godkjenning, hos de av tinget oppenevnte for
å godkjenne protokollen, Ulla Faarup og Eva Haugstulen.
21/12 - Budsjett 2012
President og generalsekretær orienterte.
Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.
22/12 - Status regnskap pr. 31. juli 2012
Vedlegg. Status prosjektregnskap og balanse pr. 31. juli 2012.
23/12 - Komiteenes handlingsplaner
Vedlegg. Toppidrettskomiteens (TIK) Handlingsplan.

24/12 – TIKs forslag til OL plan – intensjoner
Vedlegg. TIKs forslag til OL plan.
TIK ber om styrets tilslutning til intensjonene.
25/12 – TIKs forslag til økning av budsjettene for Prosjekt 54028 - Sparring
TIK ber om at post 54028 økes til kr 35.000.- for 2012 (revidert budsjett for 2012 vedtatt av
Tinget = kr. 20 000.-), og til kr. 50.000,- for 2013 og 2014 (foreløpig budsjett for 2013 og
2014 vedtatt av Tinget = kr. 20 000.-). Dette som en ekstraordinær bevilgning opp mot OL i
Rio.
26/12 - signering av avtaler – godkjenning av svar på e-post på lik linje med signerte avtaler i
papir form
I forbindelse med våre spillerkontrakter har det kommet et innspill om at vi (NBF) burde
kunne godta svar pr. e-post på lik linje med signerte avtaler i papir form. Dette er visstnok
godtatt i flere andre sammenhenger, bl.a. innen offentlig forvaltning.
TIK ønsker at styret behandler og tar stilling til dette på generell basis. Skal NBF akseptere
e-post som forpliktende "signatur" på avtaler som er bindende for partene, og som vi i
ytterste konsekvens vil kunne oppleve rettslige konflikter rundt.
27/12 - Utviklingsprosjektet – organisering
28/12 - NIC 2013 – arrangør
Avtalen med Bygdø BK løper ut 2012 og arrangør for fremtidige arrangement må vurderes.
29/12 – Oppnevnelse av utvalg.
Integreringsutvalg.
Ungdomsutvalg.
Oppmann- og dommerutvalg.
Lagserieutvalg.
Veteranutvalg.
30/12 - IUKs forslag – trenerutvikler

IUK/TIK ønsker med dette å fremme forslag om at styret setter av penger til en norsk
trenerutvikler. Vi ønsker i første omgang et tilsagn om kr. 50.000,- pr. år, dvs kr. 25.000,- for
høsten 2012.
Bakgrunn
I dag har vi en situasjon der en av verdens kanskje beste halltrenere jobber 6-8 timer pr. dag
hele vinterhalvåret på Bygdøhus. Spillerne nyter selvsagt godt av dette, men vi har ingen
koordinerende kraft som kan ta til seg all denne kompetansen, og bringe den videre til klubbog kretstrenerne.
Når vi besluttet å flytte toppsatsingen til NBF hjem til Oslo, var et av de viktige argumentene
for dette at vi på sikt skulle skape et trenermiljø i Norge som ville gjøre oss i stand til å
håndtere dette på egen hånd. Vi mener at en trenerutvikler vil være et skritt i riktig retning i så
måte, både fordi han / hun vil bli utdannet selv, men også fordi vi vil sikre at denne
kompetansen tilflyter klubb/kretstrenere.
Hvordan ønsker vi å bruke denne personen

1. Vi ønsker å gi denne personen muligheten til å være sammen med vår landslagstrener på
landslagstreningene på Bygdøhus.
2. Vi ønsker å være aktive på å tilrettelegge for at trenerne i klubbene kan delta på
landslagssamlinger og andre aktiviteter i landslagsregi i samarbeid med UK / IUK. Den
personen som velges som trenerutvikler vil få en sentral rolle vedr. kompetanseoverføring til
disse trenerne.
3. Vi ønsker å bruke ressursene vi opparbeider (både landslagstrener og trenerutvikler) aktivt i
arbeidet med U9 / U11 og U13 samlingene i samarbeid med UK / IUK.

Hvilken type ønsker vi oss
Ideelt bør dette være en student som bor i Oslo, og som kunne tenke seg en ekstra inntekt.
Vedkommende må også ha vist evne og vilje til å jobbe som trener, og inneha den
pedagogiske og faglige basiskompetansen vi mener er nødvendig.
Opplegget vi her tenker oss kan på mange måter sammenlignes med elitetrenerutdannelsen i
Danmark, og er derfor vel så mye et IUK tiltak som et TIK tiltak. Vi mener også at UK vil
kunne trekke stor nytte av en slik person i sitt utviklingsprosjekt.
31/12 - Eventuelt

Referatsaker
06/12 - Arbeidsform, arbeidsfordeling, oppfølging AU/styret, økonomi
Presidenten orienterte.
Ansvarsområder for visepresidenter:
Berit Blengsli: UK og KK
Lars Erik Hagen: IUK og TIK
Ved sending av e-poster:
De det står til svarer.
De som står på kopi leser kun e-posten.
07/12 - Komiteenes instrukser
Vedlegg. Instrukser for Toppidrettskomiteen, Instruksjons- og utdanningskomiteen,
Utviklingskomiteen og Konkurransekomiteen.
08/12 - Badmintonuken
09/12 - Utvidet engasjement for Frank Dalsgaard

EL
Ullevål, 1. september 2012

