Til Styret

PROTOKOLL

Styremøte fredag 1. september – Ullevål Stadion
Møtet startet kl. 17.00.
Møtet avsluttet kl. 20.15.
Til stede:

Trond Wåland
Geir Storvik
Bodil Engejordet
Helene Abusdal
Ottar Stenrud

Generalsekretær Espen Larsen
Forfall:

Arild Hammeren
Øystein Telle/Birna Petersen

Sakliste
Styresaker
23/17 - Godkjenne protokoll for styremøte 7. juni 2017.
Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent.
24/17 - Status regnskap ut juli 2017.
Generalsekretær orienterte.
Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.
25/17 - Stillingsutlysning - utviklingskonsulent
Vedtak: Det orienteres om stillingsutlysningen på Ledermøtet og vedlagte stillingsutlysning
kunngjøres i starten av uke 36 (uken etter styremøtet).
26/17 - Talent Team – evaluering, videre arbeid og ansvar
Visepresident Geir Storvik orienterte om utfordringer ved eksisterende arbeid og
ansvarsfordeling.
Vedtak: Saken drøftes og Utviklingskomiteen, i samarbeid med Toppidrettskomiteen, legger
frem forslag til løsning på organisering og ansvar, som fremmes for styret snarest mulig.
27/17 - Sentrale søknader stiftelser, og eventuelt ansvarlige
Visepresident Geir Storvik innledet.

Vedtak: Emnet tas med inn i fremtidens strategiarbeid.
28/17 - Anlegg
Vedtak: Det utarbeides en revidert Handlingsplan, ansvar visepresident Arild Hammeren,
Status og planer for arbeidet presenteres på neste styremøte.
29/17 - Idrettens styringsbarometer – møte med NIF, oppfølging
Vedtak: Styret følger opp innenfor valgte satsingsområder/prioriterte områder. Styret ønsker
ytterligere informasjon og råd fra NIF omkring deres eventuelle rolle i en strategi-prosess.
30/17 - Forskningsprosjekt i samarbeid med statistikk-miljøet ved UiO
Statistikk-miljøet ved UiO søker om å kunne bruke resultat-data fra badmintonportalen til et
forskningsprosjekt.
Vi har et miljø hos oss som driver og lager rangeringer av et stort antall individer (der
individer defineres i vid forstand, kan f.eks være produkter) ut ifra mange individuelle
rangeringer på et lite antall individer. De er på jakt etter anvendelser av sine metoder.
Badmintondata kan være en slik anvendelse. Vi har jo mange enkeltkamper der man da har
innbyrdes rangeringer mellom par av spillere og dette kan da brukes for å lage en alternativ
rankingliste. En mulighet er da å gå videre og se på hva slags poengskala en burde en bruke
for å få til en match mellom denne alternative rankingliste og en poengbasert rankingliste slik
vi har i dag.
Ottar har sjekket at det er mulig å hente ut de data som er ønskelig. Det er en liten kostnad
knyttet til dette, men det forutsettes at dette blir betalt av statistikk-miljøet.
Søknaden går derfor på om NBF vil tillate å bruke disse data til det nevnte formålet.
Om ønskelig, kan data anonymiseres, men dette er data som uansett ligger tilgjengelig på
badmintonportalen idag, bare ikke i samlet form.
Mvh
Geir Storvik
Visepresident Geir Storvik orienterte.
Vedtak: Styret ga tillatelse til bruk av resultatdata og at det gjennomføres et
forskningsprosjekt i regi av UiOs statistikk-miljø.
31/17 - AU- og styremøter høsten 2017 og våren 2018
Vedtak: Neste styremøter avholdes onsdag 22. november og torsdag 25. januar.

Referatsaker
16/17 - EM i Crossminton
Leder av Utviklingskomiteen, Bodil Engejordet orienterte om befaring og møte.
Avvikles i Skien 26.-29. juli, Skien fritidspark.

17/17 - Status utvalg «Merker og hederstegn»
Presidenten orienterte. Påtenkt leder, Nils Petter Johansen, har utarbeidet forslag til mandat.
18/17 - Status revidering av Håndbok.
Gen.sek. konfererer med KK om tidsplan.
19/17 - Status samarbeidspartnere
Generalsekretær orienterte. Det arbeides kontinuerlig med både eksisterende og mulig nye
samarbeidspartnere.



Norge
Skandinavia

20/17 - Status «Rent særforbund»
Gen.sek. orienterte.
Nils Petter Johansen representerer TIK i arbeidsgruppen.
Anne Lisbet Flaaten forespørres som klubbrepresentant.
21/17 - Status «Diskusjonsforum på nett»
Vi forsøker å sende deler av ledermøtet live, og det opplyses om det i innledningen av
Ledermøtet for å komme i gang.
22/17 - Møte med Kontrollkomiteen
President orienterte.
23/17 – Badmintonuken
Leder Utviklingskomiteen orienterte. Det har vært en liten nedgang i deltakende klubber det
siste året og det vil bli foretatt en evaluering etter at årets badmintonuke er gjennomført.
24/17 - Program og gjennomføring Ledermøte
Visepresident Geir Storvik har hovedansvar for program og gjennomføring, og rapporterte at
alt så langt var under kontroll.
Oslo 1. September 2017
Espen Larsen

