Til Styret
Protokoll

STYREMØTE 12. MAI 2013
+ tilleggssaker uke 20
For første gang i NBFs historie ble et helt styremøte avholdt over e-post. Sakliste ble sendt
ut mandag 6. mai, med frist for uttalelse søndag 12. mai (kommentarer skulle sendes
president med kopi til generalsekretær). Deretter ble 2 saker sendt ut i etterkant.
Alle sakene er inkludert i denne protokoll.
Styresaker
16/13 - Godkjenne protokoll fra styremøte 16. januar 2013.
Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig godkjent.
17/13 - Regnskap 2012.
Regnskapet har tatt lengre tid enn forventet grunnet noe «kø» her på regnskapskontoret hos
NIF. De særforbund som har årsmøte/ting prioriteres først.
Regnskapet oversendes styret i begynnelsen av uke 8 (samme uken som dette styremøte
avholdes).
Vedtak: Regnskapet godkjennes.
18/13 – Budsjett 2014
Vi ønsker å få med oss regnskapsrapporten for de 4 første månedene i april 2013 før
budsjett for 2014 vurderes. AU kommer tilbake med forslag til budsjett før sommerferien.
Vedtak: Budsjettbehandlingen utsettes i henhold til ovenfor nevnte.
19/13 – Regnskap – status ut april 2013.
Status ettersendes i løpet av uke 8.
Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.
20/13 - Etablering av utvalg for evaluering av toppidretten.
Aktiviteten innenfor NBFs område toppidrett har aldri vært større og bedre enn nå, og for å
kunne vurdere toppidrettens best mulige bruk av ressurser og organisering for fremtiden har
visepresident, med ansvar for TIK, tatt initiativ til at det iverksettes en evaluering av NBFs
toppidrettssatsing.
Vedtak: Det nedsettes et utvalg med representanter fra politisk ledelse, leder TIK, samt
administrasjonen. Utvalget skal kunne arbeide raskt og kostnadseffektivt. Utvalgets oppgave
er å innhente opplysninger fra de ulike satsingssenterne, gjennomgang av økonomi,
organisering osv. særlig hensatt til intensjon og planer bak satsingen ved oppstart for
toppidrettssatsingen i Oslo. Gruppen skal fremlegge sitt arbeid til neste styremøte høsten
2013.
Følgende personer foreslås til utvalget: President Trond Wåland, visepresident (med ansvar
TIK) Lars Erik Hagen, leder av TIK Tor-Egil Kristensen, generalsekretær Espen Larsen.
21/13 - Oppnevne nye forbundsdommere
Innstilling til Forbundsstyret:
Oppmann- og dommerutvalget innstiller med dette følgende kretsdommere til graden som
forbundsdommer:

Ottar Stenrud Ottar avla teoretisk eksamen for forbundsdommergraden på
dommerseminaret i september 2012 og bestod med god margin. Han har blitt bedømt i
praksis på dommerkrakken flere ganger i løpet av sesongen 2012-2013, sist i 6 kamper
under junior NM av Kirsten Gulbrandsen som er medlem av utvalget. Ottar viser god
kampledelse og solid servedømming. Han ble tatt ut som dommer i en finale og ledet
kampen til utvalgets fulle tilfredshet.
Bjørn Sandbu: Bjørn avla teoretisk eksamen for forbundsdommergraden under NM for junior
på Lillehammer og bestod med god margin. Han har blitt bedømt i praksis på
dommerkrakken flere ganger i løpet av sesongen 2012-2013, sist i 6 kamper under junior
NM av Rune Bård Hansen som er leder av utvalget. Bjørn viser god kampledelse og solid
servedømming. Han ble tatt ut som dommer i en finale og ledet kampen til utvalgets fulle
tilfredshet.
Begge dommerne har god forståelse for Badminton og har evnen til å oppnå tillit blant
spillerne. De kommer svært sjelden til uheldige episoder i deres kamper på grunn av lun og
naturlig autoritet.
Begge to er etter utvalgets oppfatning fullt ut kvalifisert til forbundsdommergraden.
Med vennlig hilsen
Rune Bård Hansen
leder av oppmann- og dommerutvalget
Vedtak: Ottar Stenrud og Bjørn Sandbu oppnevnes som forbundsdommere.
22/13 - Komiteenes Handlingsplaner.
Se vedlegg – komiteenes Handlingsplaner.
Vedtak: De reviderte Handlingsplanene tatt til etterretning.
23/13 - Eliteserien 2013/2014 - spillesteder
KKs orientering:
Både Kristiansand og Sandefjord ønsker å arrangere finalerunden neste sesong. Siden
Sandefjord arrangerte den i år, så innstilles KBK som arrangør neste sesong. Dette fordi
samme klubb etter min mening ikke bør arrangere finalerunden to år på rad, hvis det er flere
søkere.
Vestre Aker ytret ønske om å arrangere en runde i Eliteserien, men det er uklart hva de
ønsker å arrangere. Det er også usikkerhet omkring hallens egnethet, så de tildeles ikke
noen lagserierunde i år, selv om det også her er slik at ulike klubber så vidt det er mulig bør
være arrangør av lagserierundene.
KKs innstilling er følgende spillesteder/arrangementsansvarlige:
Lillerunden arrangeres av Bergen og Haugerud
Storrunden arrangeres av Sandefjord
Finalerunden arrangeres av Kristiansand
Vedtak: Det var ingen innsigelser mot KKs innstilling. Styret slutter seg til KKs innstilling.
24/13 - ONSC (Nordisk veteranmesterskap) 2013
KKs orientering:

Veteranutvalget i KK har landet på at ONSC skal arrangeres i Slagenhallen 18.-20.10, og
har allerede formidlet datoen til Sverige, Danmark og Finland. Dette var eneste helg som
mesterskapet kunne blitt avviklet i Norge pga. dommerseminar og jubileumsfest de andre
helgene i oktober, pluss at det er i høvelig tid etter VM i Ankara. Det er tre breddeturneringer
for seniorer i Norge den samme helgen, som potensielt vil miste noen deltakere til ONSC, så
det er uheldig at datoen for mesterskapet kommer så sent i utarbeidelsen av terminliste for
neste sesong.
KKs innstilling:
Alle forhold tatt i betraktning anbefaler KK likevel at ONSC arrangeres slik Veteranutvalget
ønsker det i Slagenhallen 18.-20. oktober 2013.
Vedtak: Det var ingen innsigelser mot KKs innstilling. Styret slutter seg til KKs innstilling.

Referatsaker
11/13 - UBM
NTNUI, badmintongruppen, var arrangør for årets UBM Landsfinale. Det var rekordstor
deltakelse, men alt fløt fint i den store hallen på Dragvoll, blant annet takket være god
kommunikasjon mellom utsendt i hallen, med type trådløst tale-utstyr og sekretariatet. Det
ble umiddelbart rapport til sekretariatet om bane hvor kamp var ferdigspilt. God tribune midt i
hallen, samt om-rigging og spill på matter på søndag gjorde det hele veldig severdig og godt
sportslig. En flott bankett på et meget godt «spiller-hotel» trekker også inntrykket klart opp.
Et vel gjennomført arrangement av de unge studentene.
12/13 - Junior NM/Ungdomslekene
Junior NM i badminton inngikk i år, som for 2 år siden, i Ungdomslekene på Lillehammer.
Denne gang ble det kun spilt i Håkons Hall, og plasseringen i hallen og spill på matter hele
tiden gjorde det hele til et vellykket mesterskap. Hedmark og Oppland Badmintonkrets bidro
sterkt under både rigging og turneringsledelse, og skal ha ros for både gjennomføring og
samarbeid med den sentrale delen av NBF, som hadde totalansvaret for mesterskapet.
Ungdomslekene i seg selv har også fått svært mange positive tilbakemeldinger og nytt av
året var at skoleungdom fra barneskolene 5.- 7. klasse fikk prøve de forskjellige idrettene,
deriblant badminton, fredag før konkurransestart i Håkons- og Kristins Hall, samt bowling på
Gjøvik.. Totalt var ca. 400 barneskoleelever innom 8 forskjellige idretter. Nytt var også at det
i samarbeid med NIF ble arrangert et antidopingseminar for elever i den videregående skole
i Lillehammer-regionen. Også dette ble svært godt mottatt og gjennomført med ca. 450
deltakere i Maihaugsalen.
13/13 - Ny landslagstrener
Etter at landslagstrener Salim Samion av familiære grunner raskt besluttet å avslutte sitt
arbeidsforhold til NBF for å reise hjem ble det umiddelbart tatt tak for å løse utfordringen
både på kort og lang sikt. På kort sikt fungerer sportssjef Johnny Askevig også som trener
(til juli 2013), og på lang sikt skal det ansettes ny landslagstrener.
Annonse er utferdiget og sendt til BWF, BEC, Badminton Denmark og Badminton Sweden
for offentliggjøring i de rette kanaler. Søknadsfrist 1. juni.
Se vedlegg.
14/13 - Ledermøte/seminar lørdag 12. oktober
Seminar avholdes lørdag med start kl. 11.00. til kl. 18.00.
Visepresidentene Berit Blengsli og Lars Erik Hagen har ansvar for seminar og innhold.
15/13 - 75 års jubileum – markering lørdag 12. oktober.

Invitasjoner er nå sendt til BWF, BEC, NIF, NBFs æresmedlemmer og innehavere av
gullmerke og OL-deltakere. Styrets med lemmer og varamedlemmer, med ledsagere,
inviteres også til seminar og fest, og det minnes om styremøte fredag 11. oktober.

EL
Ullevål, 28. mai 2013

