
Til Styret 
 

Protokoll 
 
 
STYREMØTE TIRSDAG 12. MARS 2013 
 
Sted: Radisson Airport Hotel, Gardermoen. 
 
Møtet startet kl. 17.00. 
Møtet avsluttet kl. 20.30. 
 
Til stede: Trond Wåland 
  Berit Blengsli 
  Lars Erik Hagen 
  Anne Lisbet Flåten 
  Ottar Stenrud 
  Rune Fartum 
  Tor-Egil Kristensen 
   
Generalsekretær Espen Larsen 
 
Forfall:  Anders Austnes 
 

 
Styresaker 
 
10/13 - Godkjenne protokoll fra styremøte 16. januar 2013. 
Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig godkjent. 
 
11/13 - Regnskap 2012. 
President og generalsekretær orienterte. 
Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning. 
 
12/13 - Revidert budsjett 2013. 
Vedtak: Revidert budsjett vedtas med et overskudd lik kr. 390 000.- 
Revidert prosjektbudsjett sendes ut i etterkant av møtet. 
I styremøte 6. mai vil AU fremlegge forslag til revidert budsjett 2014. 
 
13/13 - Sak fra KK – sammenslåtte lag 
Vedtak: Et sammenslått lag har anledning til å spille kvalifisering for Eliteserien, men må i 
Eliteserien, dersom de kvalifiserer seg, spille med rent klubblag. 
Bestemmelser om seriespill for klubblag punkt 4a – 5. I Eliteserien (NM for lag) er det ikke 
anledning til å stille med sammenslått lag (spillere fra flere klubber). 
 
14/13 - Sak fra KK 
- Bestemmelser om Ungdommens Badmintonmesterskap – endring, presisering 

oppmann og dommere. 
Vedtak: Styret slutter seg til intensjonene i forslaget, men ber om at KK, i samarbeid med 

administrasjonen, presiserer og omformulerer teksten ytterligere. 

15/13 - Komiteenes Handlingsplaner 
Komitelederne orienterte om status. 
Vedtak: Orienteringene tatt til etterretning. 



Referatsaker 
 
04/13 - NIC 2013, 2014, 2015 
Arrangementet vil de 3 neste årene bli arrangert i Sandefjord i et samarbeid mellom 
Sandefjord BK og NBF i grove trekk etter samme mal som samarbeidet mellom Bygdø BK 
og NBF ved tidligere arrangement, men med reduserte kostnader. 
 
05/13 - European Badminton Junior Circuit 
Frogner I.L., badmintongruppen, som har utvist interesse for arrangementet har i denne 
omgang, grunnet tildeling av flere andre arrangement, foreløpig (for sesongen 2013/2014) 
valgt å avstå. Inntil videre legges European Badminton Circuit i Norge på is.  
 
06/13 - Medlemsutvikling 
 
Antall medlemmer pr. 31.12.2011:    4 960 
 
Antall medlemmer er pr. 31.12. 2012:  5 369 
 
Økning på 409 medlemmer (ca. 8,5 %) 
 
07/13 - Sparebankstiftelsen DNB NOR 
Første fase med utsendelse av utstyr (racketpakker) til skoler i Østfold, Akershus og Oslo er 
nå gjennomført. Det er også gjennomført noen få lærerkurs i Østfold, og flere vil følge i alle 
de 3 nevnte fylkene frem mot sommeren. 
Andre fase med utsendelse av utstyr til skoler i Buskerud, Telemark og deler av Hedmark vil 
gjennomføres frem mot sommeren i enda tettere samarbeid med klubbene. 
Det har vært avholdt møte med Sparebankstiftelsen DNB NOR som ga uttrykk for å være 
veldig fornøyde med planer, gjennomføring og utnyttelse av gaven så langt. 
 
08/13 - Badmintonuken 2013 
Informasjon om Badmintonuken er sendt klubbene og også lagt ut på NBFs hjemmeside 
som nyhet. 
 
09/13 - Ledermøte lørdag 12. oktober 
Visepresidentene har ansvar for program og gjennomføring. 
 
10/13 - 75 års jubileum – lørdag 12. oktober 
President og generalsekretær har ansvar for invitasjoner og gjennomføring og hjelp fra 
æresmedlem og tidligere president Nils Petter Johansen til gjennomføring av festen. 
 
11/13 – U23 mesterskap uten søker 
Så langt har ingen søkt om å få arrangere U23-mesterskapet. KK og administrasjonen 
arbeider videre og kontakter aktuelle klubber. 
 
12/13 – møteform  
Møteform ble diskutert ut fra et kostnadsspørsmål. 
Neste møte (6. mai) forsøkes avholdt via skype e.l. Møteform er avhengig av saker og må 
avtales i god tid. 

 

 

EL 

Ullevål, 15. mars 2013 
 


