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SAKENES BEHANLDING

SAKENES
BEHANDLING

SAK 1:

ÅPNING

Åpnings- og hilsningstaler. Utdeling av hedersbevisninger.
SAK 2:

GODKJENNING AV DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER

Listen over fullmakter, kontrollert av Forbundsstyret, innstilles til godkjenning.
SAK 3:

GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN

1. Forhandlingene ledes av den valgte dirigent.
2. Med unntak av innledninger settes taletiden til:
• 1. innlegg: 3 minutter
• 2. innlegg: 2 minutter
• 3. innlegg: 1 minutt
Ingen kan be om ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
3. Alle forslag må være formet skriftlig.
4. I avstemninger ved valg skjer dette i overensstemmelse med NBFs lov.
5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall stemmer for og imot.
6. Protokollen føres av de tinget har valgt til å føre protokoll.
SAK 4:

GODKJENNING AV SAKLISTEN

SAK 5:

VALG AV TINGETS FUNKSJONÆRER

Det velges:

SAK 6:
•
•
•
•
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BERETNING FOR PERIODEN

Forbundsstyrets beretning side 43-60
Opplesing av kontrollutvalgets beretning 2020, se vedlegg. Opplesing av kontrollutvalgets beretning 2021, se vedlegg.
Opplesning av styrets uttalelser til kontrollutvalgets beretninger for 2020 og 2021.
Revisors rapport om bruk av tildelte midler fra OLT 2015-2020.

SAK 7:
•
•

2 dirigenter
2 sekretærer
2 representanter til å underskrive protokollen

ÅRSREGNSKAP

Årsregnskap 2020, se vedlegg, og årsregnskap 2021, se vedlegg.
Opplesning av revisjonsberetning 2020 og 2021, se vedlegg.

SAK 8:

INNKOMNE FORSLAG

LOVSAKER
1.

OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS

Fortsette NBF-satsingen «Dobbelt så mange, dobbelt så aktive» startet 2020
Lov for Norges Badmintonforbund §1
Gammel tekst:
§ 1 Formål
Mangler
Ny tekst:
§ 1 Formål
(3) «Dobbelt så mange, dobbelt så aktive!» blir det overordnede mål for 2022-2028
Først og fremst bør denne endringen gjelde fra perioden 2022-24. Alternativt gir styret en bekreftelse at de fortsetter med «Dobbelt så store
i 2025 satsingen».
Begrunnelse:
Bruk av mål, formål og målsetninger er sentralt i all effektiv ledelse. Strateg Per Vestli skriver i sin blogg «Hvorfor er felles formål viktig for
et team?» at «Et felles tydelig formål skaper to ting, muligheten til å jobbe godt mot felles delmål og muligheten til å styrke teamdeltagernes
forpliktelse ovenfor hverandre og teamet som helhet.»

Badmintonforbundet i Sverige har hovedformål
Dubbelt så stora, dubbelt så bra!

Dette viser at vekst blir det viktigste fokuset fremover. Når slike formål kommer på all formell dokumentasjon blir det det første
forbundskontorets ansatte ser når de kommer på jobb om morgenen og det siste de ser når de går for kvelden… Slikt skaper resultater!
Sveriges badmintonforbund skriver «Verksamhetsinriktningen har sin grund i Badminton Swedens vision, verksamhetsidé, övergripande
strategier och mål. Det övergripande målet för 2016/17-2020/21 är att fördubbla verksamheten på alla nivåer fram till avslutad säsong
2019/20 och med den fördubblade basen som grund ta medaljer i Europa från U15 till Veteran, ”Dubbelt så stora och Dubbelt så bra”.»
Svenskene satser altså på samtidig dublering i både medlemsmasse og i prestasjoner.
Det samme burde vi klare i Norge. Rekruttering både av nye klubber og antall medlemmer og spillere i klubbene blir i de neste årene den
viktigste kjerneprosessen og den viktigste satsingen.
Oslofjorden badmintonkrets har hatt dette formålet uformelt en periode og har hatt kraftig vekst, med både dobling og tredobling sortert
etter ulike geografiske inndelinger.
Oppdaterte tall planlegges innsamlet til saksdebatten på årstinget, men tallene her er representative.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen vurderer at dette ikke hører inn under loven, og derfor ikke kan behandles som lovforslag
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2.

OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS

Utvikle nivåer med klubbmedlemskaps-kontingenter og avgifter NBF.
Gammel tekst:
§ 5 Kontingent/avgifter
(1) Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag.
Ny tekst:
§ 5 Kontingent/avgifter
(1) Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag.
Disse bør administreres med graderte og fleksible løsninger, ikke kun like og faste beløp for alle.
Først og fremst bør denne endringen gjelde fra 2022-24. Årstinget kan alternativt velge å be innkommende styre ta dette ønsket til
gjennomføring eller til etterretning med styrets interessegrad. Resultater skal da rapporteres i sakspapirene før årstinget 2024.
Begrunnelse:
Dagens www.badminton.no viser følgende lisenser/kontingenter, avgifter og mangler loddprosjekt.
«Lisens: Klubbene betaler kr. 175:- per medlem i medlemslisens (for spillere under 13 år betaler klubbene 125:-). Medlemslisensen
inkluderer en forsikring for hver spiller. Klubbavgift: Klubben betaler etter antall medlemmer man har. Kr. 500:- for klubber med 1-20
medlemmer, kr. 1000:- for 21-50 medlemmer, kr. 1500:- for 51-100, kr. 2000:- for 101-200 og kr. 2500:- for 200 eller flere.»
En OFBK klubbstatistikk-studie fra senhøsten 2021 til prosjektet Dobbelt så store i 2025 viser at det finnes mellom 50 og 100 aktive
badmintonklubber i Norge som ikke er medlemmer i NBF og stort sett ikke er medlemmer i NIF. Når disse klubbene kontaktes forteller de
at hovedgrunnen til at de ikke registrerer seg er for høye NBF kontingent- og avgiftskostnader i forhold til verdien som NBF-medlemskapet
gir. Klubbens medlemmer deltar ikke i turneringer og serier og satser ofte ikke på ungdomsmedlemmer. En del har også kommentert hvor
ødeleggende loddsalgskostnaden er.
En del «by- og minoritets-baserte» badmintonklubber har også medlemmer som ikke har råd til å betale dagens kontingentsatser. De har
en medlemssats på 100,- året, en sats som ikke engang dekker kontingentkostnaden til NBF. Det er viktig for badmintonsporten å være
tilgjengelig også for de ungdomsgrupper som ikke har råd til de, i deres øyne, høye årlige NBF-kontingentkostnadene.
Styrereferat fra 28/3/22 har sak om Økonomi som barriere med Vedtak: Det utarbeides en plan som kan bidra til å redusere kostnadene for
barn og ungdoms deltakelse i badmintonaktivitet.
Løsningen er å utvikle nivåer med klubbmedlemskaps-kontingenter og avgifter NBF, som inkluderer betalingsfrihet i oppstarts- og
hallflyttings-perioder, samt å vise fleksibilitet når klubbene tar kontakt med likviditetsproblemer eller meldinger om at de er i tvil om å
fortsette som NBF-medlemmer.
Særlig bør rene mosjonistgrupper for seniorer uten ungdomsspillere kanskje få egne kontingent- og avgifts-satser. Det finnes eksempler
på NBF mosjonist-medlemsklubber som i praksis ikke har betalt hverken NBF eller krets-avgifter en del av de siste årene. Kanskje bør dette
formaliseres gjennom ulike nivåer med kontingenter og avgifter.
Verdien av et nytt medlem i NBF er 500,- til 1.000,- i årlig offentlig støtte (må verifiseres av NBF forbundskontoret). Dermed vil 50 nye
klubber med snitt 20 medlemmer hver gi 50 x 20 x 500 = 500.000,- i tilleggsinntekter til NBF, rundt en halv million kroner. Dette burde langt
på vei dekke kostnaden til en nyansatt hallforvalter/ klubbutviklingsstilling på forbundskontoret (sak 4)
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen vurderer at dette ikke hører inn under loven, og derfor ikke kan behandles som lovforslag
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3.

OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS

Ny sammenlignende økonomirapport basert prosjektkontonummer
Gammel tekst:
§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
Egne tekster mangler
Ny tekst:
§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
(9) Sammenlignende rapporter over flere år leveres til årsting og ledermøte årlig basert på avdelings- og prosjektkontonummeringen.
Først og fremst bør denne endringen gjelde fra 2022-24. Årstinget kan alternativt velge å be innkommende styre ta dette ønsket til
gjennomføring eller til etterretning med styrets interessegrad. Resultater skal da rapporteres i sakspapirene før årstinget 2024. En mindre
budsjettpost bør settes av til prosjektarbeidet som finansieres av NBFs oppsparte midler.
Begrunnelse:
Årstingbøkene har de siste årene publisert årsrapporter basert på avdelings- og prosjektkontonummeringen. Disse har gitt meget nyttig
informasjon over både trender, årlige prioriteringer og pengebruken generelt. Den sikrer også en sterkere kvalitetssikring av tallene.
Dette er allerede en god rapport som kan bli enda bedre.
Forslagsstiller ønsker at NBF fortsetter å publisere disse rapportene, men at det gjøres årlig, dvs også til ledermøtene og at det blir
sammenlignende rapporter over flere år istedenfor ett og ett år. Da både forslagsstiller og NBF benytter Idrettens regnskapskontor vet
forslagsstiller at dette er en enkel rapport å levere fra regnskapsfører.
Det ideelle hadde vært en skriftlig rapport i årsrapport på så mange år som får plass på arket, og deretter en xls-fil som er lett tilgjengelig.
Et første eksempel sammenstilt av forslagsstiller 2011-18 kommer under med forbehold om mindre feil, da den er manuelt sammenstilt.
(se neste side for eksempel)
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget
Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen vurderer at dette ikke hører inn under loven, og derfor ikke kan behandles som lovforslag
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4.
OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS
Endring representasjon og stemmerett nye særkretser fra 2024
Gammel tekst:
§ 15 Representasjon på forbundstinget
(1) På NBFs forbundsting møter med stemmerett:
a)
representanter fra særkretser og/eller idrettslag etter følgende skala:
Kretsene/utvalgene sender 2 representanter. De kretser som består av flere fylke (storkretser) sender 2 representanter. (merk stavefeilen
fylke)
Ny tekst:
§ 15
Representasjon på særforbundstinget
(1)
På NBFs forbundsting møter med stemmerett:
a)
Representanter fra særkretser etter følgende skala:
• For medlemstall til og med 500:
1 representant
• For medlemstall fra 501 til 1000:
2 representanter
• For medlemstall fra 1001:
3 representanter
Medlemstall aktiviteter hentes fra NIFs registre pr 1. januar i året tinget avholdes
Først og fremst bør denne endringen med nye kretsgrenser gjelde fra årstinget 2024
Begrunnelse:
Dagens fordeling av stemmerett er lite demokratisk ut fra prinsippet ett medlem - én stemme. Ifølge NIF er organisasjonsleddene frittstående og selveiende enheter, bygd på demokratiske prinsipper.
Samtidig bør ikke størrelse bety alt, så en viss balanse og støtte til mindre enheter bør etterstrebes, slik som blant annet valg til Stortinget er
bygget opp.
Dagens definisjon av medlemmer kan feiltolkes, så det bør presiseres at idrettslag defineres som særidrettsgrupper i fleridrettslag eller
særidrettslag med KUN idretten badminton. Dermed utelukkes telling av alle medlemmer i et idrettslag uansett aktivitetsidrett. Dato for
telling og eksakte navn på NIFs registre bør også presiseres etter som NIFs medlemsregistersystemer utvikles.
Dagens løsning basert på 2016-tall gir altså 2 stemmer til Oslofjorden med 1540 medlemmer og 2 stemmer til Hedmark og Oppland med
160 medlemmer. Forslagsstiller mener dette ikke er i tråd med NIFs føringer om demokratiske prinsipper.
Oppdaterte tall planlegges innsamlet til saksdebatten på årstinget, men tallene her er representative
NIFs representantkrav til kjønnsfordeling er ekstra krevende når det bare er 2 representanter. Dette er også det største praktiske argumentet for at de fleste kretsene får 3 representanter, noe som vil skje da de fleste kretsene blir større etter hvert som de slås sammen til kritisk
masse.
Dersom sak 5 gjennomføres med sammenslåing til 5-6 særkretser vil gradvis kanskje alle kretsene få 3 representanter hver til NBFs årsting.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget
Lovkomiteens innstilling: Lovutvalget har ingen merknader til forslaget.
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5.
FORBUNDSSTYRET
§17 Medlemskap i klubber.
Gammel tekst:
«Man kan være medlem av flere klubber, men bare være representasjons- og spilleberettiget for en klubb. Gjennom denne klubben har
medlemmet sine rettigheter og forpliktelser innen forbund og krets. Ingen kan opptas som medlem av ny klubb før forpliktelsene til den
tidligere klubben er ordnet. I tilfeller vedrørende felleslag til lagserien kan NBF’s styre gi dispensasjon fra denne loven.»
Ny tekst:
Siste setning strykes, slik at ordlyden blir:
«Man kan være medlem av flere klubber, men bare være representasjons- og spilleberettiget for en klubb. Gjennom denne klubben har
medlemmet sine rettigheter og forpliktelser innen forbund og krets. Ingen kan opptas som medlem av ny klubb før forpliktelsene til den
tidligere klubben er ordnet. «
Begrunnelse:
Ordlyden representerer en detaljering som hører hjemme i bestemmelsene, ikke i loven. Det er også benyttet begreper (eks «Felleslag»)
som må sees i kontekst av en større formulering. Det gir ikke mening å inkludere dette i lovteksten, og intensjonen i formuleringen er
allerede innarbeidet i bestemmelsene.
Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen merknader til forslagene
6.
FORBUNDSSTYRET
§18 Spilleberettigelse
Gammel tekst:
1. Forbundskontoret registrerer hvilke klubber spillerne representerer. Når en spiller som er eldre enn 12 år ønsker å representere en ny
klubb, skal dette registreres etter følgende bestemmelser:
a) Den nye klubben innberetter opptagelsen av spilleren til forbundskontoret på fastsatt skjema pr. post eller e-mail.
b) Forbundsstyret v/forbundskontoret sender kopi pr. e-mail eller rekommandert brev til spillerens gamle klubb.
c) Dersom innsigelser fra den gamle klubb ikke er innkommet skriftlig eller pr. e-mail til forbundskontoret innen 14 dager fra
poststemplet dato, registreres spilleren som spilleberettiget for den nye klubben fra den dag forbundskontoret mottok
innberetningen om spillerovergangen. Opplyser den gamle klubben at spillerens forhold til denne ikke er brakt i orden, får
spilleren ikke representere noen klubb før disse forhold er brakt i orden. For spillere som melder overgang fra en klubb tilknyttet
et annet lands forbund, svarer den gamle klubbens forbund for om spillerens forhold er i orden.
d) Spilleren har rett til å representere den nye klubben så snart innberetningen er mottatt av forbundskontoret og den gamle
klubben har bekreftet at de ikke har innsigelser mot overgangen. Inntil den gamle klubben har bekreftet at overgangen er i orden
kan ikke spilleren delta i andre konkurranser enn som NBF’s representant i internasjonale turneringer. Har ikke den gamle
klubben sendt innsigelser via e-post eller brev postlagt innen 14 dager betraktes overgangen som å være i orden. Dersom
spilleren ikke har representert noen klubb i inneværende eller foregående sesong, eller dersom spilleren tilhører en klubb som
opphører å være medlem av NBF, er det ikke nødvendig med bekreftelse fra den gamle klubben og spilleren er spilleberettiget for
sin nye klubb umiddelbart etter at innberetningen er mottatt av forbundskontoret.
2. Forbundskontoret skal offentliggjøre spilleroverganger, samt fra hvilken dato spilleren kan representere den nye klubben.
3. Utenlandske statsborgere må foruten å ha sitt tidligere forbunds frigivelse være bosatt i landet for å kunne representere norske klubber.
4. En spiller må være norsk statsborger for å delta på et norsk landslag.
Ny tekst:
Paragrafen fjernes fra loven i sin helhet og legges inn som nytt kapittel i Turneringsreglementet, Kap II. Øvrige kapitler renummereres, og
referanser til loven knyttet til spilleberettigelse oppdateres tilsvarende.
Begrunnelse:
Ordlyden representerer en detaljering som ikke hører hjemme i loven. Dette er direkte relatert til turneringsaktivitet, og den naturlige
tilhørigheten er i Turneringsreglementet.
Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen merknader til forslagene
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7.

FORBUNDSSTYRET

Ny paragraf §18: Barne- og ungdomsidrett
Paragrafer etter dette renummereres
Ny tekst:
«En krets, klubb eller et medlem av en klubb tilsluttet NBF plikter å følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser om barne- og
ungdomsidrett som definert av NIF. Gjeldende formulering: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-ombarneidrett/»
Begrunnelse:
Alle som organiseres av NBF plikter å følge disse bestemmelsene. Bruken av referanse til NIF sikrer at det er de mest oppdaterte versjonene
som benyttes, samt forenkler administrasjonen av fagfeltet. Fokuset er økende på dette fagfeltet, og en forankring i loven harmonerer med
dette.
Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen merknader til forslagene

8.

FORBUNDSSTYRET

§19 Forbindelser utenfor NBF
Gammel tekst:
«En krets, klubb eller et medlem av en klubb tilsluttet NBF kan ikke spille mot en utenlandsk krets, klubb eller medlem av klubb uten
etter innhentet tillatelse fra forbundsstyret, dersom det åpenbart kan få uheldige konsekvenser for norsk badmintonsports anseelse. De
utenlandske kretser og klubber må være medlem av vedkommende lands nasjonale badmintonorganisasjon, og denne må være tilsluttet
BWF. Forbundsstyret kan i rent spesielle tilfelle dispensere fra denne bestemmelse. Dispensasjon kan kun gis hvis 4 styremedlemmer er
enige i dette. Representasjonsspillere skal alltid innhente forbundsstyrets tillatelse for å delta utenfor landets grenser.»
Ny tekst:
Paragrafen fjernes fra loven i sin helhet.
Begrunnelse:
Ordlyden representerer en praksis som ikke har blitt benyttet på mange år, og det er vår vurdering er at dette ikke trenger å formuleres.
Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen merknader til forslagene

9.

OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS

Generalsekretærstillingen i NBF omgjøres til åremålsstilling fra neste ansettelse
Gammel tekst:
§ 20 NBFs styre
(1) Norges Badminton Forbund ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene.
Ny tekst:
§ 20 NBFs styre
(1) Norges Badminton Forbund ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene.
…
Ny (4) Styret ansetter generalsekretær/daglig leder på åremålsbasis med mulighet for forlengelse. Lengden på åremålskontrakt følger NIFs
standarder og anbefalinger.
Først og fremst bør denne endringen gjelde fra 2022-24, men først gjøres aktiv fra neste ansattelse.
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Begrunnelse:
Trenden i norsk arbeidsliv og i NIF er at ledere for interesseorganisasjoner og kanskje særlig frivillige organisasjoner ansettes på åremål. De
siste års utvikling i NIF viser dette tydelig, og så vidt forslagsstiller har forstått har Kulturdepartementet store betenkeligheter med dagens
NIF-strukturer og har vurdert å koble pengestøtte til ulike organisasjonsstrukturer og organisasjonsendringer hvorav åremålsstillinger er et
av elementene.
Generell erfaring fra næringslivet tilsier også at arbeidsoppgaver regelmessig bør roteres. For eksempel har norsk skolevesen veldig få
rektorer som sitter på livstid på samme skole. Etter en stund blir arbeidsoppgaver rutinepreget og det blir mer krevende å re-organisere,
særlig prosesser og rutiner. Dette må vi prøve å unngå også i norsk badminton.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget
Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen vurderer at dette ikke hører inn under loven, og derfor ikke kan behandles som lovforslag

10.

OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS

NBF Utviklingskomite splittes i Rekruttere og Arrangere fra 2024
Gammel tekst:
§ 20 NBFs styre
(1) c) fagkomiteene:
– Utviklingskomiteen
§ 17 Forbundstingets oppgaver
n) Foreta følgende valg:
I. Forbundsstyre med vararepresentanter:
f) Leder for Utviklingskomiteen
k) Nestleder for Utviklingskomiteen
§ 21 Komiteer og utvalg
3. Valgkomiteen
(2) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (2) pkt. 5. NBF har følgende faste fagkomiteer:
3. Utviklingskomiteen, som skal arbeide med områdeneTalentTeam, Landsfinalen, jentesatsing, badmintonuken, ungdomsområdet og
crossminton.
Ny tekst:
§ 20 NBFs styre
c) (1) c) 6 komiteledere i fagkomiteene:
– Klubbutviklingskomiteen, Arrangementskomiteen
– Alternativt
– Rekrutteringskomiteen, Arrangementskomiteen
§ 17 Forbundstingets oppgaver
m) Foreta følgende valg:
I. Forbundsstyre med vararepresentanter:
) Leder for Klubbutviklingskomiteen
) Leder for Arrangementskomiteen
) Nestleder for Klubbutviklingskomiteen
) Nestleder for Arrangementskomiteen
§ 21 Komiteer og utvalg
3. Valgkomiteen
(2) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (2) pkt. 5. NBF har følgende faste komiteer:
– Arrangementskomiteen som skal arbeide med områdeneTalentTeam, Landsfinalen, jentesatsing, badmintonuken,
ungdomsområdet og crossminton.
– Rekrutteringskomiteen som skal arbeide med klubbrekruttering, klubbutvikling, klubbinfrastrukturer, klubbstatistikker,
klubbutviklingshåndbok, anleggsutvikling, anleggsforvaltning, og sosiale medier
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Først og fremst bør denne endringen gjelde fra perioden 2024-26, dvs fra neste styreperiode, men styret 2022-24 bør stå fritt til å innføre
ordningen tidligere, og få mandat til å rekruttere hovedstyremedlemmer.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget
Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen merknader til forslaget

11.

OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS

NBF/Idrettens regnskapskontor tar arbeidsgiveransvar/lønnskjøring særkretsansatte
Gammel tekst:
§ 20 NBFs styre
(3) Styret skal: Mangler relevant tekst
Ny tekst:
§ 20 Særforbundets styre
(2) Styret skal bl.a.:
9. Forvalte arbeidsgiveransvaret for forbundets og særkretsenes faste ansatte og timeansatte
(Forutsetningen er at særkretsen også benytter Idrettens regnskapskontor som regnskapsfører)
Først og fremst bør denne endringen gjelde fra 2022-24. Årstinget kan alternativt velge å be innkommende styre ta dette ønsket til
gjennomføring eller til etterretning med styrets interessegrad. Resultater skal da rapporteres i sakspapirene før årstinget 2024.
Begrunnelse:
OFBK har i perioder hatt timeressurskontrakter med 20+ trenere og sliter både organisatorisk og kostnadsmessig med månedlige
utbetalinger til trenerne. OFBKs løsning har vært å ha lønnsrunder kun 2-3-4 ganger i året, og dette er selvsagt lite populært hos trenerne,
og noe OFBK gjerne forbedrer. OFBK ønsker gradvis å øke antall timeressurser og da blir lønnskjøringer en flaskehals.
Idrettens regnskaps kontor forteller at flere særforbund har tatt arbeidsgiveransvaret for både særforbundets og særkretsens faste ansatte
og timeansatte. Dermed får de ansatte månedlige lønnskjøringer som så faktureres underliggende organisasjonsledd regelmessig.
OFBK ber derfor forbundsting om å fremskynde at NBF/Idrettens regnskapskontor forvalter arbeidsgiveransvar for kretsansatte og
gjennomfører månedlige lønnskjøringer. Ifølge IRK vil det komme pålegg fra Skatteetaten snart om at overordnede enheter må ta
arbeidsgiveransvar for underordnede, så et slik ansvar kommer likevel, og det kan kun eventuelt utsettes.
I tillegg ber OFBK om at forbundskontoret samler og formidler best practices om lønnskjøringer, lønnsnivåer og arbeidsgiveransvar og
deres «felles rutiner, verktøy og hjelpemidler». Disse best practices bør regelmessig oppdateres i folderdelen av forbundets og kretsenes
websider.
Videre bør sentralisering av innsamling av politiattester diskuteres som et sentralt ansvar.
I dag må samme politiattest samles inn av både klubb, idrettslag, særkrets, forbund og NIF.
Her må det være store effektiviseringsmuligheter. Nye trenerattester dekker noe av dette behovet.
«IRKS uttalelse vedrørende sentralisering av lønnsrutiner (email av 5. april)
Dette er et spørsmål om hvem som har arbeidsgiveransvaret. Uttalelse fra Skattedirektoratet er ganske klar og tydelig. Det er pr i dag
tilrettelagt for å kunne avlønne fra underavdelinger/ grupper med eget styre og regnskap under hvert sitt grensebeløp. Men det kommer
til å bli en endring i denne bestemmelsen […}. Her må Forbundet ta stilling til hvem som har arbeidsgiveransvaret, og deretter gi beskjed til
kretsene hva som gjelder.
[IRK] har snakket med NIF i forhold til hva de gjør med sine kretser, og hos NIF er det slik at forbundet har arbeidsgiveransvaret
(ref. styrevedtak), og alt som utbetales av lønn leveres til NIF. På bakgrunn av at det vil bli endringer i loven når det gjelder
arbeidsgiveravgiftsplikt fra underledd, kan [IRK] ikke anbefale at dette er noe som innføres. Skatteetaten er veldig tydelig på at det blir
endringer ila 2018.»
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SAKENES BEHANLDING
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget
Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen vurderer at dette ikke hører inn under loven, og derfor ikke kan behandles som lovforslag

12.

OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS

Gradvis sammenslåing eksisterende kretser til 5-6 særkretser/regioner (Lovforslag)
Gammel tekst:
§ 22
Kretser (legg merke til at en slik paragraf ikke finnes i NIFs lovnorm av 2015)
Forbundet kan inndeles i kretser med egne styrer.
Forbundsstyret (med forbundstinget som appellinstans) treffer avgjørelse om særkrets skal opprettes eller tillates opprettet. Kretsenes
grenser fastsettes av forbundsstyret.
Kretsstyrene virker som bindeledd mellom klubbene og forbundsstyret samt mellom klubbene og idrettskretsstyrene.
Ny tekst:
§ 22
Særkretser/Regioner: Etablering – Drift
Forbundet kan inndele idrettslagene i særkretser/regioner med egne styrer, komiteer og utvalg.
Forbundsstyret treffer avgjørelse om særkrets/region skal opprettes eller tillates opprettet.
Særkretsenes/regionenes grenser fastsettes av forbundsstyret.
.
Særkrets-/regions-styrene virker som bindeledd mellom idrettslagene og Norges Badminton Forbund samt mellom idrettslagene og
idrettskretsene.
Referater/protokoller fra avholdte særkretsting sendes forbundet senest 30 dager etter tinget
§ ny
Særkretser/Regioner: Nedlegging – Sammenslutning (Basert lovnorm særkrets 2015 §26)
(1)
Særkretsen kan bare nedlegges av Norges Badminton Forbund
(2)
Norges Badminton Forbund har myndighet til å foreta sammenslutning av særkretser. Sammenslutning regnes ikke som
nedlegging.
(3)
Ved nedlegging eller annet opphør av særkretsen tilfaller særkretsens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av
Norges Badminton Forbund.
Først og fremst bør denne endringen med nye kretsgrenser gjelde fra 2022-24
men styret 2022-24 bør stå fritt til å innføre de nye grensene etter en rimelig overgangsperiode.
Vedtas lovforslaget må det kobles med å gi hovedstyret 2022-24 mandat og plikt til å nedsette en prosjektgruppe snarest som skal fastsette
særkretsenes/regionenes nye grenser.
Begrunnelse:
Norges badmintonforbund (NBF) er den høyeste faglige myndighet innen norsk badminton. Som et særforbund består NBF av idrettslag og
særkretser/regioner, som er tatt opp i NIF & idrettskretsene. Norske «badmintonklubber» består av særidrettsgrupper i fleridrettslag eller av
særidrettslag med kun idretten badminton. Per 2016 finnes 114 klubber m/ aktivitetstall i idrettsregistreringen, 6 nedlagte og ca 11 klubber
som ikke rapporterer medlemstall, sum 125 klubber og 5525+ spillere.
Oppdaterte tall planlegges innsamlet til saksdebatten på årstinget, men tallene her er representative (se neste side)
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Per 2018 er det 9 norske «badmintonkretser» grovt sett basert på Norges 19 fylker/ idrettskretser

Særkretsenes nye grenser bør fastsettes av en prosjektgruppe nedsatt av forbundsstyret snarest mulig etter forbundstinget 2022 og
baseres på prinsipper om kritisk størrelse, lagseriereisetid, sentrale byer med mange haller midt i det geografiske området, og fylkes- og
idrettskretsgrenser. Særbehov, særlig store geografiske avstander, bør inkluderes som kriterier.
For å styrke lagserie, minimalisere reisetid og sikre kritisk masse spillere foreslås 5 nye særkretser:

Ut fra denne inndelingen vil muligens Telemark, Haugesund/Karmøy, Sunnmøre-klubbene, Nordland Syd og Vinstra/Otta kunne tilbys å
velge kretsen som passer deres behov best. Prosjektet diskuterer.
Nylig har det også kommet argumenter for å rediskutere en splitt av BK Sør. Om Nord blir 1 eller 2 kretser kan også diskuteres da
avstandene er så store at flere av størrelsesfordelene uteblir.
Det er en del argumenter for at Finnmark fortsetter som en sjette særkrets.
Uansett antall på 5 eller 6, særkretsenes/regionenes nye grenser bør fastsettes av en prosjektgruppe nedsatt av forbundsstyret snarest
mulig. Teksten over skal bare være rådgivende for gruppen.
***
Andre viktige enkelttiltak bak en vellykket «Dobbelt så mange, dobbelt så aktive!» vil være å endre særkretsgrensene så kretsene oppnår
kritisk masse. Dagens grenser skaper særkretser som er for små til at det kan stilles tilstrekkelige kandidater fra klubbene og dermed for
små til både å gjennomføre kretsenes oppgaver og å finansiere kretsenes oppgaver, samtidig som norsk badminton og norsk idrett gradvis
har fått flere og flere arbeidsoppgaver, prosesser og applikasjoner, og vil fortsette å øke i kompleksitet hvis NIFs antagelser stemmer.
Behovet for aktive kretser øker stadig i alle voksende idretter og kretsene får gradvis flere og flere ansvarsområder. For å kunne bli dobbelt
så bra bør NBF derfor minske antallet særkretser til kritisk masse, dvs. ned til 5-6 kretser.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget
Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen vurderer at dette ikke hører inn under loven, og derfor ikke kan behandles som lovforslag
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13.

FORBUNDSSTYRET

Oppdatering av NBFs Lover generelt og spesielt tilpasset NIFs Lover vedtatt på Idrettstinget 2021.
Se egne vedlegg:
1.
2.

Lovendringsforslag.pdf
Lovendringsforslag til forbundtinget - oversikt.pdf

Begrunnelse:
Det har vært behov for en gjennomgang av NBFs Lover generelt for å se om de er tilpasset NIFs Lover, og i tillegg vedtok NIF endringer i sine
Lover i 2021. Utarbeidelsen av de oppdatert lovene til NBF innebærer også at det i lovene vil være henvisninger med linker til NIFs Lover.
Dette gjør at dersom NIF foretar en oppdatering, eller endring i sine lover, så blir dette automatisk oppdatert også i NBFs Lover.
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IKKE LOVSAKER
TURNERINGSREGLEMENT
1.

BADMINTONKRETSEN VEST

Turneringsreglementet, Kap. I GENERELLE REGLER, punkt 9 Turneringsledelse – første ledd
Gammel tekst:
Arrangøren oppnevner oppmann med stedfortredere. Forbundsstyret kan underkjenne utnevnelsen av oppmann. Til ranking turneringer,
mesterskap og lagserie for eliteklassen, oppnevnes oppmannen med stedfortreder av forbundsstyret.
Ny tekst:
Arrangøren oppnevner oppmann med stedfortredere. Forbundsstyret selv kan underkjenne utnevnelsen av oppmann. Til nasjonale
mesterskap og lagserie for eliteklassen, oppnevnes oppmannen med stedfortreder av Forbundsstyret selv i løpende dialog med arrangør.
Begrunnelse:
Dommer- og oppmannsutvalget består av representanter som ikke er valgt på Tinget, og har en avgjørende rolle i valg av oppmenn til
nasjonale turneringer. Rollen som oppmann er av stor betydning for gjennomføringen av en turnering. Ordlyden i «Bestemmelsene»
for oppmenn og dommere, gir oppmannen stor makt med stor betydning for gjennomføring av turneringen for eksempel punktet om
at oppmenn skal «Påse at hoveddommere, servedommere, linjemenn og poengtellere oppnevnes etter behov.» For eksempel vil et
oppmannskrav om mange tilreisende dommere som har krav på å få dekket kost og losji, i stedet for å bruke kvalifiserte lokale dommere,
kunne velte økonomien i et arrangement. Som en sa det: «Det skal selges mange vafler for å finansiere kost og losji til en dommer fra Oslo.»
Forbundsstyret har delegert kompetansen de er tillagt etter dagens bestemmelse til å oppnevne oppmenn så «langt nedover» i systemet
at beslutningstakerne ikke står ansvarlig for sine valg som valgte representanter av Tinget. Vi opplever det som et demokratisk problem
at Dommer- og oppmannsutvalget ikke utnevnes av Tinget, og samtidig treffer så viktige beslutninger. I tillegg synes det å være liten
rotasjon i utvalgte medlemmer, og klubbene og kretsene gis lite innsyn i prosessen bak og mulighet for å påvirke valget av medlemmer.
Forslaget til endring av lovens punkt 9 første ledd, er ment å demokratisere prosessen med oppnevning av oppmenn ved at vi har løftet
beslutningen om valg av oppmann til administrasjonen i NBF eller «Forbundsstyret selv». Ordet «selv» gir en delegasjonsskranke Vi foreslår
primært administrasjonen i NBF, sekundært «Forbundsstyret selv». Vi har i tillegg valgt å gi arrangør ansvaret for å velge oppmann ved
rankingturneringer. Etter dette vil en viktig oppgave til Dommer og oppmannsutvalget være å ajourføre en nasjonal oversikt over dommereog oppmenn, som administrasjonen/Forbundsstyret selv kan velge mellom – i løpende dialog med arrangør.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.

2.

BADMINTONKRETSEN VEST

Turneringsreglementet, Kap. I, GENERELLE REGLER, punkt 9 Turneringsledelse – første ledd
Gammel tekst:
Arrangøren oppnevner oppmann med stedfortredere. Forbundsstyret kan underkjenne utnevnelsen av oppmann. Til ranking turneringer,
mesterskap og lagserie for eliteklassen, oppnevnes oppmannen med stedfortreder av forbundsstyret.
Ny tekst:
Arrangøren oppnevner oppmann med stedfortredere. Administrasjonen i Norges badmintonforbund (NBF) kan underkjenne utnevnelsen
av oppmann. Til rankingturneringer, nasjonale mesterskap og lagserie for eliteklassen, oppnevnes oppmannen med stedfortreder av
administrasjonen i NBF i løpende dialog med arrangør.
Begrunnelse:
Se begrunnelsen for primært forslag. Forskjellen her er at rankingturneringer likestilles med nasjonale mesterskap.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget
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3.

BADMINTONKRETSEN VEST

Turneringsreglementet, Kap. I GENERELLE REGLER, punkt 9 Turneringsledelse – første ledd
Gammel tekst:
Arrangøren oppnevner oppmann med stedfortredere. Forbundsstyret kan underkjenne utnevnelsen av oppmann. Til ranking turneringer,
mesterskap og lagserie for eliteklassen, oppnevnes oppmannen med stedfortreder av forbundsstyret.
Ny tekst:
Arrangøren oppnevner oppmann med stedfortredere. Forbundsstyret selv kan underkjenne utnevnelsen av oppmann. Til
rankingturneringer, nasjonale mesterskap og lagserie for eliteklassen, oppnevnes oppmannen med stedfortreder av Forbundsstyret selv i
løpende dialog med arrangør.
Begrunnelse:
Se begrunnelsen for sekundært forslag. Forskjellen her er at rankingturneringer likestilles med nasjonale mesterskap.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget

4.

SOTRA BC

Turneringsreglementet, Kap. I GENERELLE REGLER – Punkt 13 «Seeding»
underpunkt 4
Gammel tekst:
Gjeninnføre klubbseeding i rankinger og mesterskap
Ny tekst:
Gjeninnføre klubbseeding i rankinger og mesterskap
Begrunnelse:
Spillere reiser landet rundt, og møter den ene andre spilleren fra klubben sin. Dette er lite motiverende, og en bør derfor gjeninnføre
klubbseeding.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget

5.

SOTRA BC

Turneringsreglementet, Nytt punkt?
Gammel tekst:
Endre herreklasser og dameklasser i U11 og U9 til barneklasse U11 og U9.
Ny tekst:
Endre herreklasser og dameklasser i U11 og U9 til barneklasse U11 og U9.
Begrunnelse:
Det er få fysiske forskjeller på barn 10 år og nedover. Det er kjekkere for barna og spille mot andre barn, og ikke møte 12 åringer i U13. Med
felles barneklasser, så vil det stort sett være nok spillere, og det blir større variasjon i hvem de møter. Dessuten veldig rart å kalle en U9klasse for herreklasse.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget
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6.

SOTRA BC

Turneringsreglementet, Nytt punkt?
Gammel tekst:
Vi ønsker å få et kjønnsnøytralt navn på oppmann. Hva det kan være kan gjerne diskuteres på ledermøtet/Tinget. Men for at det skal være et
forslag her som tinget skal behandle så foreslår vi følgende 2 navn: Oppseer eller turneringsadministrator.
Ny tekst:
Vi ønsker å få et kjønnsnøytralt navn på oppmann. Hva det kan være kan gjerne diskuteres på ledermøtet/Tinget. Men for at det skal være et
forslag her som tinget skal behandle så foreslår vi følgende 2 navn: Oppseer eller turneringsadministrator.
Begrunnelse:
Vi ønsker å få et kjønnsnøytralt navn på oppmann. Hva det kan være kan gjerne diskuteres på ledermøtet/Tinget. Men for at det skal være
et forslag her som tinget skal behandle så foreslår vi følgende 2 navn: Oppseer eller turneringsadministrator. Vi håper tinget finner et
passende kjønnsnøytralt navn.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget

7.

RUBBESTADNESET IL

Turneringsreglementet, Kap. I GENERELLE REGLER – Punkt 13 «Seeding»
underpunkt 4
Gammel tekst:
NBF/Forbundsstyret kan bestemme at det ikke skal være klubbseeding blant de seedete. De seedete spillere/par trekkes da ut ved fri
loddtrekning uten klubbseeding innen seedingsbestemmelsene.
Ny tekst:
Det skal være klubb- og søskenseeding på alle turneringer i Norge for barn, ungdom og bredde. NBF/Forbundsstyret kan kun bestemme
at det ikke skal være klubbseeding blant de seedete i voksen elite klasse. De seedete spillere/par trekkes da ut ved fri loddtrekning uten
klubbseeding innen seedingsbestemmelsene.
Begrunnelse:
Til forrige ting ble det opplyst at KK hadde avviklet klubbseeding i puljespill. Gjennom Cup 2000 er dette nå gjennomført slik at enten
en reiser på lokalturnering eller nasjonal så risikerer en å kun spille mot spillere fra egen klubb. Dette skjer ofte nå, er ødeleggende for
motivasjonen og fører til frafall. En av hovedgrunnene til å reise til en turnering er å få prøve seg mot andre spillere enn de en spiller mot til
vanlig. I bestemmelser for "Seeding og trekning ved nasjonale turneringer" punkt 5 på NBF sine nettsider står det fortsatt dette: Seeding5.
Deltagere ved en turnering skal seedes i henhold til: – Styrkeseeding– Klubbseeding Så forslaget er at dette etterleves og bakes inn i verktøy.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget
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8.
FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I GENERELLE REGLER – punkt 17 - Endret ordlyd
Gammel tekst:
«Arrangør av turneringer og lagserier skal senest 1 dag etter turneringen er ferdigspilt sende inn resultatfilen til NBF´s Badmintonportalen.
Dette gjøres automatisk gjennom Badmintonportalen. Oppdatering av rankingpoeng skjer automatisk og arrangøren pålegges å kontrollere
at slik har skjedd. Dersom noe går galt skal NBF/KK varsles omgående.
Dersom komplette resultater og elektronisk rapport ikke er mottatt av klassifiseringsutvalget senest 3 dager etter at turneringen er
ferdigspilt, skal arrangøren ilegges en bot stor kr. 300. Boten skal økes med kr. 300 for hver påbegynt uke etter dette inntil resultater og
rapport er mottatt av klassifiseringsutvalget. Boten gjøres ikke gjeldende med mindre NBF’s kontor eller klassifiseringsutvalget sender
forutgående varsel minst 3 dager før angjeldende tidsfrist.
NBF ved klassifiseringsutvalget er ansvarlig for at innrapporterte resultater fortløpende legges ut på web, og legges inn i
rangeringsgrunnlaget. Det vil ikke være en fast ukedag for oppdatering av rankinglistene.»
Ny tekst:
«Arrangør av turneringer og lagserier skal senest 1 dag etter turneringen er ferdigspilt sende inn resultatfilen til NBF´s konkurransesystem.
Oppdatering av rankingpoeng skjer automatisk og arrangøren pålegges å kontrollere at slik har skjedd.
Dersom komplette resultater og elektronisk rapport ikke er mottatt senest 3 dager etter at turneringen er ferdigspilt, skal arrangøren ilegges
en bot stor kr. 300. Boten skal økes med kr. 300 for hver påbegynt uke etter dette inntil resultater og rapport er mottatt. Boten gjøres ikke
gjeldende med mindre NBF sender forutgående varsel minst 3 dager før angjeldende tidsfrist.
NBF er ansvarlig for at innrapporterte resultater fortløpende legges ut på web, og legges inn i rangeringsgrunnlaget.»
Begrunnelse:
Det eksisterer ikke noe Klassifiseringsutvalg. Ordlyden er også oppdatert for å passe eksisterende løsninger og praksis.

9.
FORBUNDSSTYRET
Turneringsrelementet, Kap. II REGLER FOR NORGESMESTERSKAP (NM) – Bytte tittel
Gammel tekst:
«Kap. II. Regler for Norgesmesterskap (NM)»
Ny tekst:
«Kap. II. Regler for Norgesmesterskap individuelt (NM).»
Begrunnelse:
Kapittelet regulerer utelukkende individuelt NM. Vi introduserer nå NM for lag som turneringsform, og tittelendringen representerer en
klargjøring av nedslagsfeltet til reglementet

10.
FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. II: REGLER FOR NORGESMESTERSKAP (NM) - Nytt punkt H.M. KONGENS POKALER
Ny tekst:
Nytt punkt legges inn i Kap. II:
«H.M. Kongens Pokaler tildeles mesterskapenes beste spiller i dame- og herreklassen. Spilleren må ha blitt Norgesmester i minst en
kategori. Beste spiller beregnes etter «Bestemmelser om beregning av beste klubb/spiller» som legges til grunn for tildelingen.»
Begrunnelse:
Det er ønskelig at spillere som ikke er singlespesialister skal være kandidater til Kongens Pokal.
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11.

FORBUNDSSTYRET

Nytt kapittel - NM for lag
Ny tekst:
Nytt kapittel III legges inn, øvrige kapitler renummereres.
«Kap. II. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP FOR LAG (NM for lag).
1. NM for lag arrangeres som separat mesterskap i følgende klasser:
a. Junior (U19)
2. NM For lag arrangeres i.h.t. bestemmelsene i kap. I dersom annet ikke er angitt i dette kapitel.
3. Forbundstinget treffer beslutning om NM skal arrangeres av Forbundsstyret selv eller om arrangementet skal overlates til en
eller flere av Forbundets kretser eller klubber.
4. I tilfelle hvor et NM overlates til en eller flere kretser eller klubber, skal arrangementet regnes som et fellesarrangement mellom
de stedlige arrangører og NBF. De stedlige arrangører står for det tekniske arrangement.
5. Klubber eller kretser som ønsker å arrangere NM sender søknad om dette, med opplysninger om baneforhold og hallfasiliteter
til Forbundsstyret senest 15. januar i sesongen før mesterskapet.
6. Mesterskapene skal normalt avvikles over 3 dager. NBF kan ta forbehold om avvikling over 2 dager. Det kan også bestemmes at
mesterskap skal avvikles over 2 dager.
7. Oppmannen og oppmannens stedfortreder oppnevnes av NBF etter at den stedlige arrangør er gitt anledning til å komme med
forslag.
8. Innbydelsen offentliggjøres på NBF’s terminliste senest 8 uker før NM avholdes. NBF skal godkjenne innbydelsen, herunder
startkontingentens størrelse.
9. Trekning med tidsskjema skal offentliggjøres senest 14 dager før mesterskapet starter.
10. Tidsskjema utarbeides av arrangøren og skal godkjennes av oppmannen.
11. NBF ved styret fastsetter «BESTEMMELSER OM NORGESMESTERSKAP FOR LAG»
Begrunnelse:
KK ønsker å gjøre arrangementet til et fast Norgesmesterskap.

12.

SANDEFJORD BK

Turneringsreglementet, Kapittel IV REGLER FOR SERIESPILL FOR KLUBBLAG – Punkt 5
Gammel tekst:
Hver lagkamp i divisjonssystemet består av HS, DS, HD, DD og MD. I Eliteserien og 1. divisjon består lagkampene av 8 kamper fordelt på 2
HS, 2 DS, 1 HD, 1 DD og 2 MD. For lavere divisjoner osv. (...)
Ny tekst:
Hver lagkamp i divisjonssystemet består av HS, DS, HD, DD og MD. I Eliteserien og 1. divisjon består lagkampene av 10 kamper fordelt på 3
HS, 2 DS, 2 HD, 1 DD og 2 MD. I 2. divisjon og lavere kan administrerende ledd velge å ikke avvikle HS3 og HD2.
Begrunnelse:
Endringen til 8-kampserie, innført etter siste forbundsting hadde en fin intensjon. Dog var argumentasjonen bygget fra feil innfallsvinkel.
Den har ført til ekskludering av herrespillere, og samtidig brakt oss lengre unna reell likestilling enn hva vi opprinnelig var. Troppene
som er meldt inn til eliteserien består av 70 herrespillere og 45 damespillere. Benyttede spillere i grunnserien er 49 herrer og 40 damer. I
badmintonportalen er det registrert 1320 spillere med poeng i herredouble, og 478 spillere i damedouble. Det betyr at henholdsvis 3,7%
av herrespillerne elitespillere, og 8,3 % av damespillerne er eliteseriespillere per i dag. Veien til å bli eliteseriespiller er nå blitt over dobbelt
så lang for en herrespiller sammenlignet med en damespiller. Videre har tiltaket ført til at hele 30 % av herrespillerne som er meldt inn i
troppen ikke har spilt. Mens det samme tallet for damene er 11 %. Dette illustrerer en grov skjevhet i mulighetene for å nå opp til eliteserien
avhengig av hvilket kjønn man er født. Det kan løses ved å re-etablere 10-kampserien. For en endring som hadde likestilling som argument
har dette slått feil vei. Forslaget om å reetablere 10-kampserien støttes bredt av eliteseriespillerne, og flere eliteserieklubber har uttalt at
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de stiller seg bak forslaget.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget

13.

BÆRUM BK

Turneringsreglementet, Kap. IV, REGLER FOR SERIESPILL FOR KLUBBLAG punkt 5
Gammel tekst:
Hver lagkamp i divisjonssystemet består av HS, DS, HD, DD og MD. I Eliteserien og 1. divisjon består lagkampene av 8 kamper fordelt på 2
HS, 2 DS, 1 HD, 1 DD og 2 MD.
Ny tekst:
Hver lagkamp i divisjonssystemet består av HS, DS, HD, DD og MD. I Eliteserien består lagkampene av 8 kamper fordelt på 2 HS, 2 DS, 1 HD,
1 DD og 2 MD. I 1. divisjon består lagkampene av 10 kamper fordelt på 3 HS, 2 DS, 2 HD, 1 DD og 2 MD.
Begrunnelse:
Likeverd mellom kjønn i eliteserien er fornuftig. For de øvrige serier bør imidlertid skjevheten i medlemsmassen bedre gjenspeiles i
fordeling av antall kamper. Slik det er blitt nå, har endringen som ble gjort forrige forbundsting medført redusert aktivitet (også færre som
spiller lagspill) og en stor skjevhet i hvor mange kamper hver spiller er involvert i (mange flere enkeltkamper på damer enn herrer da det er
færre damer som er med på lagene). Dette går bl.a. i mot målsetningen om dobbelt så aktive. Dette er også vanskelig å kompensere ved å
melde på flere lag pga. mangel av nok damer samt at for mange herrer er det mindre interessant å delta på et lag i lavere divisjon da nivået
ikke passer.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget
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ANDRE SAKER
1.
OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS
Igangsette prosjekt rekruttere eksisterende spillende klubber til å bli registrerte medlemmer i NIF og NBF
Gammel tekst:
Egne tekster mangler
Ny tekst:
Høsten 2021 fantes det mellom 50 og 100 badmintonklubber i Norge som regelmessig spilte i fast hall og til faste tider uten å være
medlemmer i NIF og/eller NBF. I forbindelse med «Dobbelt så store, dobbelt så aktive»-målet igangsetter NBF et prosjekt for å
rekruttere eksisterende spillende klubber til å bli medlemmer i NIF og NBF. Både forbundskontoret og hovedstyret involveres aktivt.
Prosjektlederansvaret kan gjerne gis til nye klubbutviklingskomiteen (sak 6) og/eller nyansatt hallforvalter/klubbutviklingsstilling på
forbundskontoret (sak 4). Første skritt vil være å videreføre kartleggingsprosjekt alle badmintonklubber og haller i hele Norge, startet av
OFBK høsten 2021. For å lykkes med dette prosjektet vil det være viktig å ha utviklet nivåer med klubbmedlemskaps-kontingenter og avgifter
NBF (sak 1).
Først og fremst bør denne endringen gjelde fra 2022-24. Årstinget kan alternativt be innkommende styre ta dette ønsket til gjennomføring
eller til etterretning. I det siste tilfellet må styret oppgi sin interessegrad. Resultater skal da rapporteres i sakspapirene før årstinget 2024.
En mindre budsjettpost bør settes av til prosjektarbeidet som finansieres av NBFs oppsparte midler. Dette er en investering som hurtig vil
betales tilbake.
Begrunnelse:
En OFBK klubbstatistikk-studie fra senhøsten 2021 til prosjektet Dobbelt så store i 2025 viser at det finnes mellom 50 og 100 aktive
badmintonklubber i Norge som ikke er medlemmer i NBF og stort sett ikke er medlemmer i NIF. Det må derfor lages nivåer med
kontingenter og avgifter NBF.
Verdien av et nytt medlem i NBF er 500,- til 1.000,- i årlig offentlig støtte (må verifiseres av NBF forbundskontoret). Dermed vil 50 nye
klubber med snitt 20 medlemmer hver gi 50 x 20 x 500 = 500.000,- i tilleggsinntekter til NBF, rundt en halv million kroner. Dette burde
langt på vei dekke kostnaden til en ny nyansatt hallforvalter/ klubbutviklingsstilling på forbundskontoret, som da skal ha en stor del av sine
arbeidsoppgaver rettet mot å rekruttere disse 50-100 spillende klubbene.
NBF forbundskontor klubbutviklingsansatt (sak 4) bør samtidig årlig ringe alle registrerte og uregistrerte badmintonspillende klubber for
å hinte, pushe og nudge klubbene til å registrere seg i NIF og/eller NBF, samt å gi råd og oversikter hvilke 11 fordeler klubbene vil få ved å
registreres.
•
Forutsetning for å tildeles treningstid kommunal hall
•
Forutsetning for å søke lokale aktivitetsmidler (LAM)
•
Forutsetning for å delta i terminlistekonkurranser
•
Forutsetning for å kunne stemme NBF ledermøter/årsting
•
Automatisk Forsikring1 <13 år via NIF barneforsikring
•
Kollektiv Forsikring2 >13 via NBF medlemlisens (175,-)
•
Utdannelse trenerløypa, ledere, dommere, arrangører
•
Idrettspriser på reiser (SAS fly, Thon hotell, Hertz leiebil)
•
Veiledning og støtte fra Idrettskretsene, særkretsene og NBF
•
Tilgang til NBFs spillerranking, konkurranse- og turneringssystemer
•
Klubbutviklingbesøk på brainstormingnivå fra NBF og særkretser

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget

23

SAKENES BEHANLDING
2.

OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS

Igangsette prosjekt for å evaluere og dokumentere fremtidens oppgaver, kompetanseprofil, ansvarsdeling og organisasjonsstruktur parallelt
på leddene styre-kontor-krets-klubb
Gammel tekst:
Egne tekster mangler
Ny tekst:
Arbeidsoppgaver og ansvarsfordelinger mellom de parallelle leddene styre-kontor-krets-klubb er mangelfullt dokumentert og i stadig
bevegelse, særlig koblet til vekst og nye digitale løsninger/krav. Dagens kompetanseprofil NBF forbundskontoret og kretsene er også sterkt
varierende innen blant annet prosjektstyring, IKT-applikasjoner, systemintegrering, endringsprosser og økonomistyring. Det er derfor
på tide med et større evaluerings- og dokumentasjonsprosjekt som skal se på fremtidens oppgaver, kompetanseprofil, ansvarsdeling og
organisasjonsstruktur parallelt for de fire nivåene styre-kontor-krets-klubb. Det er ikke tilstrekkelig bare å evaluere fordeling mellom styre
og kontor.
Først og fremst bør denne endringen gjelde fra 2022-24. Årstinget kan alternativt velge å be innkommende styre ta dette ønsket til
gjennomføring eller til etterretning med styrets interessegrad. En middels budsjettpost bør settes av til prosjektarbeidet som finansieres av
NBFs oppsparte midler. Resultater skal da rapporteres i sakspapirene før årstinget 2024.
Begrunnelse:
Samme som teksten i styrets strategiarbeide: «Arbeidsoppgaver og ansvarsfordelinger mellom styre-kontor-krets-klubb er mangelfullt
dokumentert og er i stadig bevegelse særlig koblet til nye digitale løsninger og krav. Dagens kompetanseprofil innen NBF forbundskontoret
og kretsene er også sterkt varierende innen blant annet prosjektstyring, IKT-applikasjoner, systemintegrering, endringsprosser og
økonomistyring. Det er derfor på tide med et større evaluerings- og dokumentasjonsprosjekt som skal se på fremtidens oppgaver,
kompetanseprofil, ansvarsdeling og organisasjonsstruktur parallelt for de fire nivåene styre-kontor-krets-klubb. Det er ikke tilstrekkelig å
bare evaluere fordeling mellom styre og kontor.» Tidligere årsting/ledermøter har vedtatt slike prosjekter, men tidligere styrer har ikke fulgt
opp mer enn på et overordnet nivå med mest fokus på kontorets oppgaver.
For å være helt ærlig, fungerer ikke dagens strukturer (fra 1970-tallet) godt nok, og bør effektiviseres. NBF som organsisjon trenger å bevege
seg oppover i organisjonell modenhet, ref. Greiner-modellen. Et viktig mål er at arbeidsoppgaver gjøres mest mulig EN gang felles av
forbund-idrettskrets-krets-klubb, istedenfor at flere ledd gjør hver sin del/variant/dublering av oppgaven.
Særlig bør det vurderes sentralisering av en økende mengde funksjoner til forbundskontoret som
•
Helpdeskkunnskap og helpdesktjenester
•
Årshjul 1rekruttering, 2forvaltn, 3arrangement, 4konkurranse, 5utdanning, 6prestasjon
•
Standarder trener- og dommer-kontrakter og attester, timelister og reiseregninger
•
Forhandlinger med og allokeringer fra trener- og dommer-pooler
•
Månedlige lønnskjøringer på vegne av kretser og klubber via Idrettens Regnskapskontor
•
Felles innkjøp av påmeldings-, spørreskjema, og andre office-apper
•
Sentraliserte påmeldingsdatabaser utdanning og kursbevis/sertifikater med løpenummer
•
Oppsett av underrom for kretser og klubber i EpiServer-websider og for TEAMS
•
Løpende forvaltning og oppstartsstøtte TEAMS-emailer og -ROM eiere/medlemmer/gjester
•
Løpende forvaltning klubb-/trener-/dommer-/arrangør-/Voksenopplæring- mm databaser
•
Løpende forvaltning og kvalitetssikring av Sportsadmin/Klubbadmin og Badmintonportalen
•
Prosessen og kompetansen trekning av årlige lagserier (allerede sentralisert via KK)

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget
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3.

OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS

Budsjettere og ansette en fulltidsstilling for hallforvaltning/klubbutvikling på NBF forbundskontoret snarest
Gammel tekst:
Egne tekster mangler
Ny tekst:
En analyse av andre idretters vekststrategier viser at de største suksessfaktorene er flerårig satsing på hallbygging, hallutvikling og
hallforvaltning koblet til flerårig satsing og oppfølgning av idrettslag som ønsker å igangsette badmintongrupper.. Det tar i snitt 3-10 år å
bygge opp bærekraftige badmintonklubber/grupper, og 5-20 år å bygge eller få driftsansvar på nye haller og NBF ønsker å videreutvikle
egen organisasjon ved ansette en fulltidsstilling med ansvar for flerårig hallforvaltning/ klubbutvikling på NBF forbundskontoret snarest.
Denne stillingen vil også drifte deler av kretsenes flerårige hallvaltningsarbeide og årlige hallfordelingsprosesser.
Først og fremst bør denne endringen gjelde fra 2022-24. Årstinget kan alternativt velge å be innkommende styre ta dette ønsket til
gjennomføring eller til etterretning med styrets interessegrad. Resultater skal da rapporteres i sakspapirene før årstinget 2024. En
større budsjettpost bør settes av til prosjektarbeidet som finansieres av NBFs oppsparte midler. Dette er en investering som hurtig vil
betales tilbake ved medlemsklubbvekst. Alternativt bør denne stillingen finansieres av å erstatte en av dagens trenerstillinger i NBFs
organisasjonskart. I dagens økonomiske situasjon er det viktigere å skaffe flere inntekter via nye medlemsklubber enn å fortsette med høye
kostnader.
Begrunnelse:
Samme som teksten i styrets strategiarbeide: «En analyse av andre idretters vekststrategier viser at de største suksessfaktorene er flerårig
satsing på hallbygging, hallutvikling og hallforvaltning koblet til flerårig satsing og oppfølgning av idrettslag som ønsker å igangsette
badmintongrupper.. Det tar i snitt 3-10 år å bygge opp bærekraftige badmintonklubber/grupper, og 5-20 år å bygge eller får driftsansvar
på nye haller og NBF ønsker å videreutvikle egen organisasjon ved ansette en fulltidsstilling med ansvar for flerårig hallforvaltning/
klubbutvikling på NBF forbundskontoret snarest. Denne stillingen vil også drifte deler av kretsenes flerårige hallvaltningsarbeide og årlige
hallfordelingsprosesser.»
Denne stillingen er også tett koblet til OFBK sak 5, hvor det dokumenteres at hallfordelings-prosesser i større byer og kommuner er årlig
blitt mer og mer formaliserte og arbeidskrevende. I Oslo er for eksempel badminton den eneste «større» idretten som ikke har fast ansatte
flerårige forhandlere.
Rundt Klemetsrud/Oslo syd er det også en god mulighet for et ekstraordinært hallutviklingsprosjekt som har potensialet til å bli en dedikert
privat badmintonhall for Oslo-området og en av få i Norge. Vi trenger flere hallløsninger slik som Kristiansand har utviklet, og her er en unik
mulighet med videreføring av en eksistrende plasthall med 6 baner, som først skal flyttes og deretter nybygges som et sidebygg til en stor
innendørs fotballhall. Dette prosjektet er større enn frivillighet på klubb, idrettslag og særkretsnivå, og bør også prosjektkoordineres av
denne fulltidsstillingen. En eventuell racketon-hall i Grorud-dalen og en megahall i Haugerud bør også prosjektkoordineres av rollen.
Har NBF forbundskontoret en fulltidsstilling med hallforvaltning/klubbutvikling så vil det også være enklere å større lignende
hallutviklingsprosjekter i andre deler av Norge, ref. den nye hallen i Fyllingsdalen som ble markedsført så godt på NRK gjennom NM seniorer
badminton 2022.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget
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4.

OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS

Budsjettere og flytte deler av kretsenes flerårige hallforvaltnings- og klubbutviklings-arbeide og årlige hallfordelingsprosesser til fast stilling
forbundskontoret NBF
Gammel tekst:
Egne tekster mangler
Ny tekst:
En analyse av andre idretters vekststrategier viser at de største suksessfaktorene er flerårig satsing på hallbygging, hallutvikling og
hallforvaltning koblet til flerårig satsing og oppfølgning av idrettslag som ønsker å igangsette badmintongrupper. Det tar i snitt 3-10 år å
bygge opp bærekraftige badmintonklubber/grupper, og 5-20 år å bygge eller får driftsansvar på nye haller og NBF ønsker å videreutvikle
egen organisasjon ved ansette en fulltidsstilling med ansvar for flerårig hallforvaltning/ klubbutvikling på NBF forbundskontoret snarest.
Denne stillingen vil også drifte deler av kretsenes flerårige hallvaltningsarbeide og årlige hallfordelingsprosesser.
Først og fremst bør denne endringen gjelde fra 2022-24. Årstinget kan alternativt velge å be innkommende styre ta dette ønsket til
gjennomføring eller til etterretning med styrets interessegrad. Resultater skal da rapporteres i sakspapirene før årstinget 2024. En
budsjettpost koble til sak 4 bør settes av til prosjektarbeidet som finansieres av NBFs oppsparte midler.
Begrunnelse:
Samme som styrets strategiarbeide: «En analyse av andre idretters vekststrategier viser at de største suksessfaktorene er flerårig
satsing på hallbygging, hallutvikling og hallforvaltning koblet til flerårig satsing og oppfølgning av idrettslag som ønsker å igangsette
badmintongrupper. Det tar i snitt 3-10 år å bygge opp bærekraftige badmintonklubber/grupper, og 5-20 år å bygge eller får driftsansvar
på nye haller og NBF ønsker å videreutvikle egen organisasjon ved ansette en fulltids-stilling med ansvar for flerårig hallforvaltning/
klubbutvikling på NBF forbundskontoret snarest. Denne stillingen vil også drifte deler av kretsenes flerårige hallvaltningsarbeide og årlige
hallfordelingsprosesser.» Skal man vokse må man ha en portefølje av muligheter hvor kun få lykkes per år.
Hallfordelings-prosesser i større byer og kommuner er årlig blitt mer og mer formaliserte og arbeidskrevende. I Oslo er for eksempel
badminton den eneste «større» idretten som ikke har fast ansatte flerårige forhandlere, og skal badminton lykkes med sin «dobbelt så store
– dobbelt så aktiv må egen organisasjon og prosesser profesjonaliseres.
OFBF – Oslofjorden badmintonkrets har nå nådd en smertegrense for arbeidsoppgaver som håndteres av frivillige roller, og trenger å
flerårige profesjonalisere hallforvaltnings- og hallfordelings-prosessene. Som 35% av alle badmintonmedlemmer 2021 i Norge blir det for
stort (opp fra 23% i 201), og rollen bør sentraliseres til NBF forbundskontoret, særlig da det er et potensiale for tusenvis av nye medlemmer
over relativt få år på Østlandet og i Oslo. Forslagsstiller har vært av og på som styremedlem i Oslofjorden badmintonkrets siden tidlig 1980tall og har sett hvordan kretsen regelmessig kollapser etter å ha brent ut frivillige. Nå er det like før igjen, og badmintonsporten i Norge bør
pro-aktivt gjøre en organisasjonssentralisering.
Ingen visste hva badminton var i Klemetsrud/Mortensrud-området for to år siden. Nå er det 270 medlemmer per 14/5, så det er
mange lavthengende frukt å plukke slik nevnt i årtinget 2014, særlig fra våre nye landsmenn og kvinner, og fra ulike særlig asiatiske
minoritetsgrupper.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget
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5.

OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS

NBF/Idrettens regnskapskontor forhandler og tilbyr underslagforsikring for særkretser og klubber
Gammel tekst:
Kretser og klubber forhandler selv underslagsforsikringer individuelt
Ny tekst:
NBF forhandler og tilbyr/formidler underslagforsikring for særkretser og klubber.
Først og fremst bør denne endringen gjelde fra 2022-24. Årstinget kan alternativt velge å be innkommende styre ta dette ønsket til
gjennomføring eller til etterretning med styrets interessegrad. Resultater skal da rapporteres i sakspapirene før årstinget 2024. En mindre
budsjettpost bør settes av til prosjektarbeidet som finansieres av NBFs oppsparte midler.
Begrunnelse:
§12-3 i 2015-versjonen av NIF lov for særkrets sier at
«Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.»
Gradvis bør alle kretser innarbeide dette i sine lover. Mener å huske at dette også gjelder klubber.
Om NBF forhandler og tilbyr løsninger for alle sine kretser og klubber gjøres arbeidet kun en gang istedenfor mange ganger. NBF har også
større forhandlingsmakt, særlig når Gjensidige er et av selskapene som tilbyr underslagsforsikring.
Det er også en viss sannsynlighet for at underslagsforsikring vil falle under arbeidsgiveransvar for kretsmedarbeidere, men
hovedargumentet er rasjonalisering, effektivisering og kostnadsbesparelser
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget

6.

OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS

Igangsette prosjekt delvis felles tiltak for IKT-infrastruktur-, TEAMS-, sosiale medier og databaseforvaltnings punkter
Gammel tekst:
Egne tekster mangler
Ny tekst:
NBF har en serie IKT-ressurser som forvaltes løpende; ressurser som IKT-infrastruktur-, TEAMS-, sosiale medier og databaseforvaltnings.
Det er derfor på tide med et middels evaluerings- og dokumentasjonsprosjekt som skal se på fremtidens målsetninger, prosesser, apper,
infrastrukturer og databaseverktøy parallelt med arbeidsfordeling for de fire nivåene styre-kontor-krets-klubb. Det er ikke tilstrekkelig å
bare evaluere hva som gjøres på på forbundskontor.
Først og fremst bør denne endringen gjelde fra 2022-24. Årstinget kan alternativt velge å be innkommende styre ta dette ønsket til
gjennomføring eller til etterretning med styrets interessegrad. Resultater skal da rapporteres i sakspapirene før årstinget 2024. En mindre
budsjettpost bør settes av til prosjektarbeidet som finansieres av NBFs oppsparte midler.
Begrunnelse:
Samme som i styrets strategiarbeide:
NBF og utvalgte kretser har flere markedsføringskanaler å forvalte parallelt
•
NBF mailinglister pro-aktive krets/klubbledere
•
NBF mailinglister utvidede krets/klubbkontakter
•
NBF mailinglister dedikerte krets/klubbfunksjonskontakter
•
NBF Episerver kalender www.badminton.no
•
NBF Episerver hierarki-sider www.badminton.no
•
NBF Episerver arrangements-sider www.badminton.no
•
NBF Episerver webnyhet www.badminton.no
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•
•
•
•
•
•
•
•

NBFs facebookside
Hashtags @badminton @badmintonnorge @badmintonkrets
NBFs Instagramside
Hashtags #badminton #badmintonnorge #badmintonkrets
NBFs TEAMS-rom (antageligvis flere rom)
NBF mailingrunder viktigste deltakelseskandidater
NBF ringerunder viktigste deltakelseskandidater
Lignende kanaler utvalgte kretser

Noen IKT-ressurser som aktivt bør utvikles og løpende forvaltes er:
• Bygge mailinglister for flere nivåer enn klubbkontakt og samle inn minst to emailer per nivå
• Klubbkontakt
• Trenere
• Interesserte i å motta generell mailingliste
• Bygge TEAMS/webside/andre sosiale medier-infrastrukturer på både forbund-krets-klubb-nivå og tilby/administrere løsninger
særlig til kretsene. Enormt mye dobbeltarbeide i dag
Nudge-prinsipper bør inn i NBFs ulike digitale markedsføringskanaler
Innhold
• Troverdig innhold / enkle og oversiktelige søkehierarkier /
sortering etter ulike parallelle tjenestehierarkier / mobilvennlig
dele «den gode historien» / dele gode tips / levende nettside
Landingssider
• for mange utvalgte produkter, tjenester og enheter
Spredningkanaler
• Sosiale medier som FB, FB-grupper, Instagram, YouTube og Twitter
• Hensikten er å få følgerne til å gå videre til nettside-registreringer
• Hashtags @facebook #instagram blir også viktigere og viktigere]
NBF forbundskontoret har en lang vei å gå mot en effektiv markedsføringsstrategi, slik kanselleringsratene for blant annet trenerseminarer
over flere år har vist.
• Antall eksisterende klubber som velger å melde seg inn i NBF er også en viktig indikator. Der har nok prosenten falt kraftig de siste årene.
• Skal vi bli dobbelt så store i 2025 er det viktig å begynne med push-markedsføring og nudge-markedsføringer i størst mulig grad,
bygge systematisk opp større medlems-, spiller-, og trener-databaser på forbundskontoret som brukes pro-aktivt kontinuerlig i
nudge-markedsføringen, og bevege oss mer og mer vekk fra dagens kultur med pull-markedsføring og prosjektbasert markeds/
tilbudskommunikasjon.
• Som Oslofjorden badmintonkrets er dette de største [markedsførings]endringene
vi har gjort over de siste årene, som blant annet har medført 50% medlemsvekst
i Oslo i koronaåret 2020, [og 23% nudge-vekst i OFBKs trappetrinn-vekst]
• Mange små nudges til en stor og voksende kontaktdatabase flere ganger i året
på mange utviklingstrappetrinn, i stedet for en gang i året pull-kommunikasjon.
OFBK stiller gjerne opp hvis noen vil diskutere. Sitter antagelig på den største emaillisten til trenere, som vel er hovedmålgruppen til [trener]
seminarene. Hovedrådet vil være at sosial media påminnelser og resultater per NBF-arrangement blir årshjul-baserte
• Tilpasset markedsføring per trappetrinngruppe i våre databaser er kjernen,
om det er til klubber, til trenere, til dommere, til spillere med flere.
• Røffe statistikker viser at badminton.no stort sett viser gjennomførte
aktiviteter og lite fremtidsmuligheter. Dette må snarest endres.
Videre må den hierarkiske tjenestelayout oppdateres dramatisk.
Dagens nettsider er direkte rotete og lite oversiktelige.
Denne saken blir mer en opplisting av viktige problemstillinger som må håndteres løpende, men burde likevel vise viktigheten av å jobbe
jevnt og trutt med området fremover.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget
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7.

OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS

Igangsette prosjekt delvis felles infrastruktur for forvaltning NBFs ressurspooler for klubber, medlemmer, spillere, trenere, dommere,
oppmenn, og arrangører

Gammel tekst:
Egne tekster mangler
Ny tekst:
NBF har en serie ressurspooler som forvaltes løpende; ressurser som klubber, medlemmer, spillere, trenere, dommere, oppmenn, og
arrangører. Hver av disse trenger egne databaser, mailinglister og forvaltningsprosesser. Det er derfor på tide med et middels evalueringsog dokumentasjonsprosjekt som skal se på fremtidens målsetninger, prosesser, and infrastrukturer og databaseverktøy parallelt med
arbeidsfordeling for de fire nivåene styre-kontor-krets-klubb. Det er ikke tilstrekkelig å bare evaluere hva som gjøres på på forbundskontor.
Først og fremst bør denne endringen gjelde fra 2022-24. Årstinget kan alternativt velge å be innkommende styre ta dette ønsket til
gjennomføring eller til etterretning med styrets interessegrad. Resultater skal da rapporteres i sakspapirene før årstinget 2024. En mindre
budsjettpost bør settes av til prosjektarbeidet som finansieres av NBFs oppsparte midler.
Begrunnelse:
Samme som i styrets strategiarbeide: «NBF har en serie ressurspooler som forvaltes løpende; ressurser som klubber, medlemmer, spillere,
trenere, dommere, oppmenn, og arrangører. Hver av disse trenger egne databaser, mailinglister og forvaltningsprosesser. Det er derfor på
tide med et middels evaluerings- og dokumentasjonsprosjekt som skal se på fremtidens målsetninger, prosesser, and infrastrukturer og
databaseverktøy parallelt med arbeidsfordeling for de fire nivåene styre-kontor-krets-klubb. Det er ikke tilstrekkelig å bare evaluere hva som
gjøres på forbundskontor.»
Noen ressurspooler som aktivt bør utvikles og løpende forvaltes er:
• Trenerpool til klubbtrening tidligere VGS-elever/andre anbefalinger
o Her har ikke OFBK ikke lykkes å samle inn navn fra de siste årene.
o En OFBK analyse fra våren 2022 av NIF-appen Idrettskurs viser at ikke registrert
o Disse navnene trenger kretsene for å kunne pro-aktivt tilby klubbene trenere
• Trenerpool til skolebadminton markedsføringssamlinger
• Prosesstøtte til skolebadminton (første implementeringsskritt er for stort)
• Sentralisering og standardisering kontrakter/lønnsbetaling trenere/dommere
• Registrere historiske trenerferdigheter/sertifikater og overføring til MinIdrett
• Sentralisering forvaltning kompetansedatabaser trenere/dommere mv
• Igangsette prosjekt som dokumenterer trenerkursinnhold og prosesser på HR L&D nivå
o Hvis skal sentralisere kursarrangement til forbundskontoret, bør diskuteres formelt
o Viktig ha ansvarsfordeling dokumentasjon forbund-krets-klubb
Noen statusspørsmål som løpende er stilt fra OFBK til NBF er (ikke fått svar på flere måneder):
• Status kommunikasjon/diskusjon forbundskontor/kretser kursprosesser 2022 og fremover
• Status vårens gjennomførte og fortsatt planlagte kurs Norge krets for krets
• Status vårens kansellerte kurs Norge krets for kurs inklusiv avbestilling haller
o Status dokumentasjon hvem kansellerte kursene og hallene når
o Når kurs er kansellert må haller kanselleres for å unngå fakturaer
o Ikke kansellerte haller vil dermed faktureres forbundskontoret
• Status nåværende trenerpooler kurs for kurs. Hvor mange kandidater finnes
o Aktivitetslederkurs
o Trener 1 kurs
o Trener 2 kurs
o Dommer kurs
o Oppmanns kurs
o Arrangør kurs
29

SAKENES BEHANLDING
• Status og historikk kommunikasjon/diskusjon trenerkandidat Radu Carlan.
o Hvilken nåværende rolle mener forbundskontoret Radu nå har
• Status bestillingstidsfrister Norge krets for krets for haller til 2022-23
o For Oslo/Oslofjorden er tidsfristene tidlig april 2022. Tipper lignende i storbyer
o Hvem fra forbundskontor/kompetansekomite har ansvar for tidsfristene
• Planer fremtidige trenerpooler kurs for kurs
• Planer og behov for fremtidige NIF sertifiseringer (er slike sertifiseringer virkelig prioritet 1)
• Planer fremtidige kurs Norge krets for krets 2022-23
• Planer fremtidige kurs og ansvarsfordeling forbundskontor og kretser
• Status planlagte møter forbundskontor og kretser om neste skritt 2022-23
Denne saken blir mer en opplisting av viktige problemstillinger som må håndteres løpende, men burde likevel vise viktigheten av å jobbe
jevnt og trutt med området fremover.
OFBK som krets er særlig frustert over (manglende) fremdrift og saksgang for trener 1 og trener 2 kurs og håper på en kraftig
profesjonalisering i fremtiden. Den viktigste forutsetningen for profesjonalisering er dokumentasjon av kurs, formalisering av prosesser,
regelmessige samtaler og dokumentasjon av ansvarsfordeling mellom forbundskontor, krets, og kursdeltakere, databaseprosesser,
databasekvalitetssikring med mere.
Dersom forbundskontoret tar et pro-aktivt ansvar for Sentralisering og standardisering kontrakter/lønnsbetaling trenere/dommere tror
OFBK at det er store effektiviseringsgevinster og pengebeløp å spare for hele badminton-Norge fremover. I dag er det ekstremt mye
dobbelt- og trippeltarbeide.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget

8.

OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS

Innføring og formalisering av NBF saksbehandlingssystem
Gammel tekst:
Egne tekster mangler
Ny tekst:
For å forbedre, å dokumentere og å kvalitetsikre den daglige kommunikasjonen mellom forbundskontor og kretsene/klubbene/spillerene/
dommerene/arrangørene m.fl. ønsker NBF å innføre et elektronisk saksbehandslingssystem med tilhørende prosessformaliseringer.
Først og fremst bør denne endringen gjelde fra 2022-24. Årstinget kan alternativt velge å be innkommende styre ta dette ønsket til
gjennomføring eller til etterretning med styrets interessegrad. Resultater skal da rapporteres i sakspapirene før årstinget 2024. En mindre
budsjettpost bør settes av til prosjektarbeidet som finansieres av NBFs oppsparte midler.
Begrunnelse:
Samme som teksten i styrets strategiarbeide: «For å forbedre, å dokumentere og å kvalitetssikre den daglige kommunikasjonen
mellom forbundskontor og kretsene/klubbene/spillerene/dommerene/arrangørene m.fl. ønsker NBF å innføre et elektronisk
saksbehandslingssystem med tilhørende prosessformaliseringer.»
Nåsituasjon – tilfeldigheter og uten sporing
Dagens NBF email-saks-kommunikasjons-kultur er en sort-hull-katastrofe som dreper energien.
Badmintonkretser/klubber er ofte bundet av tidsfrister og prosessløp gitt av årshjul. Bommer man må man ofte vente til neste år. Dagens
sakskommunikasjon med NBF forbundskontoret tar oftere uker og måneder enn det tar dager og timer.
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Eksempler på dagens email-looper
•
Intet svar på 1. email
•
Etter 2-3 emailpurringer, delsvar tilbake
•
Intet svar på 2. email som respons delsvar
•
Telefon plukkes ikke opp
•
Etter 2-3 emailpurringer, får beskjed kun en som ber om dette, kan ikke forfordele
•
3. email sendes som viser fleres behov
•
Etter 2-3 emailpurringer, får beskjed «nei» uten eskaleringsmuligheter og budsjettposter
Ønsket situasjon – forutsigbarhet og sporbarhet
Nytt online saksbehandlingssystem innføres, og email-/TEAMS-mellomløsning inntil app innføres. Ber ikke nødvendigvis om hastighet, men
forutsigbarhet. En midlertidig prosessformalisering kan være;
1. Mottak av emailsaksforespørsel med hastemerknad (høy/middels/lav)
2. Sak logges i felles xls-fil eller annen enkel saksbehandlingslogg
3. Retur-email innen 24 timer (eller mandag hvis mottatt fredag) med
• Saksnummer – kanskje Krets: OFBK sak 0005 eller løpenummer
• Saksbehandler allokeres med navn og kontaktdetaljer
• Saken skal være behandlet innen DATO
• Hvis forespørsel uklar, melding via TEAMS (ikke email)
• «Hei, trenger en avklaringssamtale med deg om Sak 005»
4. Saksbehandling innad i NBF-systemet
• Hvis forespørsel trenger diskusjon, melding via TEAMS (ikke email)
• «Hei, trenger en avklaringssamtale med deg om Sak 005»
5. Returemail innen gitt DATO med
• JA – saken er grei
• NEI – men neste skritt er
• Eskaleringspunkt innen forbundskontoret, hvis finnes
• Eskaleringspunkt innen forbundsstyret/komiteene, skal finnes
• Budsjettposten som bør prøve å påvirkes til neste årshjulsyklus
Kan gjerne diskutere andre mellomløsninger med logger.
Viktig å dokumentere ja/nei frekvenser over tid overfor NBF-styret slik at de kan gi føringer.
Dette vil også medføre gradvis årlig høyere kvalitet NBFs øvrige helpdesk og servicekontor-tjenester.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget
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9.

MOSS BK

Forbundstinget 2024
Gammel tekst:
Fra årboken 2020: SAK 15: BESTEMME STED FOR FORBUNDSTINGET 2022Forbundsstyret foreslår: Forbundsstyret gis fullmakt til å
bestemme sted for Forbundstinget 2022.
Ny tekst:
Forbundsstyret gis fullmakt til å bestemme sted for Forbundstinget 2024, men pålegges å legge til rette for digital deltagelse.
Begrunnelse:
Klubber og kretser vil få anledning til å velge å spare inn på administrasjon og bruke disse midlene til aktivitet. Vi tror også at flere klubber
og kretser vil vurdere å delta på tinget dersom det er mulig å delta digitalt.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget

10.

FORBUNDSSTYRET

Ny «INSTRUKS FOR NBF`S KONTROLLUTVALG»
Forbundsstyret foreslår at følgende vedtas som ny «Instruks for NBFs Kontrollutvalg:
INSTRUKS FOR NBF`S KONTROLLUTVALG
Vedtatt av Forbundsstyret 23. januar 2022
«1. Kontrollutvalgets mandat
Kontrollutvalgets oppgaver følger av NIFs lov § 2-12, dvs. kontrollere at NBFs styre utfører de oppgaver NBFs styre er tillagt etter NBFs lov §
14.
NBFs styre skal sørge for at utvalget, ved oppstart, får en gjennomgang av styrets virksomhet, og deretter gi utvalget en oversikt over
hvordan styret planlegger å gjennomføre styrets lovpålagte oppgaver og tingvedtakene i tingperioden.
Kontrollutvalget må selv vurdere hvilke områder det særlig skal ha fokus på i tingperioden, og utarbeide en sjekkliste og plan for arbeidet
med sine kontrollhandlinger. Retningsgivende dokumenter vil være NBFs lov § 20-(3), vedtatt budsjett og øvrige tingvedtak.
Forhold knyttet til øvrige tingvalgte organer og organisasjonsledd i NBF skal kun vurderes der forholdet vedrører de oppgaver styret er
tillagt etter NBFs lov.
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, varslingsmottak eller et rådgivende organ for Idrettsstyret. Dersom utvalget mottar henvendelser
knyttet til enkeltsaker, skal kontrollutvalg henvise vedkommende til andre organer i NBF.
2. Møter i utvalget
Møter i kontrollutvalget avholdes med den frekvens, og på den måten, utvalget selv anser hensiktsmessig i forhold til de oppgaver utvalget
skal utføre.
Kontrollutvalget skal ved oppstarten av sitt arbeid avtale en møteplan for møter med Forbundsstyret og engasjert revisor. Presidenten eller
annet styremedlem møter på vegne av Forbundsstyret.
Dersom kontrollutvalget i tingperioden anser at Forbundsstyret ikke utfører de oppgaver det er tillagt etter loven på en forsvarlig måte, eller
det avdekkes andre mangler ved styrets virksomhet, skal utvalget gjøre oppmerksom på dette i møter med Forbundsstyret. Kontrollutvalget
skal vurdere om eventuelle endringer forbundsstyret beslutter som følge av tilbakemeldingene fra kontrollutvalget, er tilstrekkelige.
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Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling ved eventuelt forfall fra faste medlemmer.
NBF stiller sekretariatfunksjon til rådighet for utvalget.
3. Dokumentasjon og kommunikasjon med Forbundsstyret og andre
Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.
Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på Forbundstinget, og kan avgi en uttalelse til disse dersom
utvalget finner det nødvendig.
Kontrollutvalget kan be Forbundsstyret tilrettelegge for at utvalget, ved behov, kan møte administrasjonen for å få nødvendig informasjon.
4. Protokoll og dokumentasjon
Kontrollutvalget skal føre protokoller fra møter og sikre skriftlighet rundt kommunikasjon som utvalget har med Forbundsstyret og andre.
I protokollen skal det fremgå at utvalget har vurdert medlemmenes habilitet.
5. Konfidensialitet
Kontrollutvalgets medlemmer skal bevare taushet om fortrolige forhold de gjøres kjent med i forbindelse med sitt verv.
Opplysninger utvalget mottar skal kun benyttes for utføring av utvalgets oppgaver, og skal ikke gis til utenforstående. Utvalget skal behandle
opplysningene forsvarlig og i samsvar med personvernreglene.
Kontrollutvalgets interne diskusjoner bør anses konfidensielle med mindre utvalget bestemmer noe annet i den enkelte sak.
Kontrollutvalget beslutter selv i det enkelte møte hva som skal offentliggjøres.
6. Kontrollutvalgets beretninger
Kontrollutvalget skal avgi beretning til forbundstinget, som skal være oversendt Forbundsstyret iht. de frister som er fastsatt for utsending
av saksdokumenter til Forbundstinget.
Beretningene skal inneholde en beskrivelse av kontrollutvalgets arbeid i den aktuelle perioden, hva kontrollutvalget har hatt særlig fokus på
å kontrollere, samt utvalgets konklusjon på om Forbundsstyret har utført de oppgaver det er tillagt etter NIFs lov.
7. Deltakelse på Forbundstinget
Utvalgets medlemmer møter på Forbundstinget. Utvalgets leder, eller det medlem lederen utpeker, kan redegjøre for beretningen, og
hvordan utvalget har arbeidet i tingperioden.»
Begrunnelse:
Instruksen er revidert og oppdatert i henhold til NIFs sist oppdaterte «Instruks for NIFS Kontrollutvalg» vedtatt på Idrettstinget 16.-17.
oktober 2021.
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11.

FORBUNDSSTYRET

Ny «INSTRUKS FOR NBF`S VALGKOMITE»
«INSTRUKS FOR NBFS VALGKOMITÉ
Vedtatt av Forbundsstyret 4. mai 2022
Valgkomiteens oppgave er å legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges av Forbundstinget, med unntak av
kandidater til valgkomiteen, jf. NIFs lov § 2-18 og § 3-4 t) og u).
1. Innledende arbeid
Så snart valgkomiteen er valgt, skal leder innkalle til et møte for planlegging av valgkomiteens arbeid, arbeidsform og fastsettelse av en
tidsplan.
Valgkomiteen bør ha dialog med generalsekretær i arbeidsprosessen, men det presiseres at valgkomiteen er førende i dialogen.
2. Møter
Møter i valgkomiteen avholdes med den frekvens, og på den måten, komiteen selv anser hensiktsmessig.
Det skal føres referater fra møtene, der det fremgår at komiteen har vurdert medlemmenes habilitet. Varamedlemmer møter kun etter
særskilt innkalling ved eventuelt forfall fra faste medlemmer.
3. Deltakelse på møteplasser
Valgkomiteens leder, eller det medlem lederen utpeker skal blant annet delta på NBFs ledermøter og andre møteplasser for øverste
tillitsvalgte i organisasjonen, for å høre organisasjonen om deres forventninger til nytt styre, orientere om hvilken prosess valgkomiteen
legger opp til og status i arbeidet.
4. Henvendelse til de tillitsvalgte i NBF
Valgkomiteen skal kontakte alle tillitsvalgte for å avklare om de ønsker å ta gjenvalg for samme, eller annet verv, i neste tingperiode, med
svarfrist senest 1. januar samme år som Forbundstinget finner sted.
5. Forslag på kandidater
Valgkomiteen skal rette henvendelse til kretser og klubber og be om forslag til kandidater til alle verv som skal velges på Forbundstinget,
med unntak for kandidater til valgkomiteen, med svarfrist innen 15. februar samme år som Forbundstinget finner sted. I henvendelsen skal
valgkomiteen angi hvilke tillitsvalgte som har ønsket gjenvalg. Komiteen kan på fritt grunnlag også vurdere andre kandidater enn de som er
foreslått.
Valgkomiteen skal utarbeide et kandidatskjema som forslagsstillere og kandidater skal fylle ut. Skjemaet skal blant annet inneholde
opplysninger om valgbarhet etter NIFs og NBFs lov, eventuelle økonomiske særinteresser, bindinger/habilitetsutfordringer og andre
opplysninger som valgkomiteen bør bli kjent med. I kandidatskjemaet skal det også oppgis hvilken eventuell profesjonell og organisert
bistand en kandidat har anvendt, betalt eller i form av tjenesteytelser.
Medlem av valgkomiteen som selv blir kandidat til verv, plikter etter NIFs og NBFs lov å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende
skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.
6. Vurdering av kandidatene og sammensetning av de tingvalgte organene
Valgkomiteen skal vurdere om kandidaten er egnet for vervet, dvs. om kandidaten har den nødvendige kunnskap, erfaring, motivasjon og
kapasitet til å utføre tillitsvervet på en tilfredsstillende måte.
Valgkomiteen skal vurdere om det bør gjennomføres samtaler, eller innhentes opplysninger fra forslagsstiller, kandidaten eller andre.
Valgkomiteen skal vurdere behovet for kontinuitet, og for en hensiktsmessig utskifting i de aktuelle vervene i de tingvalgte organene.
Ved sammensetning av Forbundsstyret skal valgkomiteen, i tillegg til geografisk og aldersmessig fordeling , og lovens krav til kjønnsfordeling
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og mangfold, tilstrebe å levere en innstilling som ivaretar de forskjellige hensyn som er nødvendige for å sikre et velfungerende og
representativt forbundsstyre.
Valgkomiteen skal arbeide for at leder og nestleder i hvert tingvalgte organ er av ulikt kjønn.
7. Taushetsplikt og konfidensialitet
Valgkomiteens medlemmer har taushetsplikt om fortrolige forhold de gjøres kjent med i forbindelse med sitt verv. Komiteens interne
diskusjoner bør anses konfidensielle med mindre komiteen bestemmer noe annet.
8. Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens innstilling skal begrunnes, og den skal inneholde relevante opplysninger om de kandidater som er innstilt, herunder
idrettslag kandidaten er medlem av, og forslagsstiller(e). Kandidater i valgkomiteens innstilling, og sammensetningen av de ulike tingvalgte
organene, skal oppfylle kravene i NIFs og NBFs lov og ha akseptert sitt kandidatur.
Eventuelle dissenser skal fremgå av innstillingen.
Valgkomiteens innstilling skal være oversendt Forbundsstyret iht. den frist som er fastsatt av Forbundsstyret for de dokumenter som skal
inngå i saksdokumentene til Forbundstinget. Umiddelbart etter oversendelse til Forbundsstyret skal innstillingen offentliggjøres på den
måten komiteen finner hensiktsmessig.
Forslag til styrekandidater, som alternativ til valgkomiteens innstilling, skal være innkommet NBFs styre senest 7 dager før
tingforhandlingene, for å kunne fremmes for Tinget. Forslagene skal samme dag sendes ut til alle klubber og kretser.
Unntak kan gjøres ved tilfeller hvor valgkomiteens innstilte kandidater trekker seg etter valgkomiteens innstilling.
9. Etter avgivelse av innstillingen
Skulle det oppstå forhold av betydning for valgkomiteens innstilling, kan valgkomiteen vurdere innstillingen på nytt og eventuelt avgi en
revidert innstilling.
10. Deltakelse på Forbundstinget
Komiteens leder, eller det medlem lederen utpeker, redegjør for innstillingen på forbundstinget, og hvordan komiteen har arbeidet i
tingperioden.
Ved dissens i innstillingen kan representanter både for flertallet, og for mindretallet, redegjøre for sitt syn.»
Begrunnelse:
Instruksen er revidert og oppdatert i henhold til NIFs sist oppdaterte «Instruks for NIFS Valgkomite» vedtatt på Idrettstinget 16.-17. oktober
2021.
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SAK 9:

NORGESMESTERSKAP 2023 og 2024

JUNIOR 2023
Foreslått tidspunkt 17.-19. februar
Mesterskapet vil bli arrangert av Sandefjord BK.
Forbundsstyret får fullmakt til å tildele Norgesmesterskapet for junior for 2024.

SENIOR 2023
Foreslått tidspunkt 24.-26. mars
Mesterskapet vil bli arrangert som en del av NM Veka i Alta.
Forbundsstyret får fullmakt til å tildele Norgesmesterskapet for senior for 2024.

SAK 10: TILSETTE REVISOR
Forbundsstyret foreslår:
Engasjement av Revisjonsselskapet BDO Moss AS fram til Forbundstinget 2024.

SAK 11: FASTSETTE KONTINGENTER OG AVGIFTER
Deltakeravgift
Forbundsstyret foreslår:
Deltakeravgiften til NBF, iflg. Lovens § 17, pkt H, for 2022 og 2023 fastsettes slik:
Deltakeravgiften pr. anmeldt deltaker pr. kategori i åpen turnering:
U11
U13
U15
U17
Senior
Veteran

................................................. kr. 30,................................................. kr. 30,.................................................. kr. 30,.................................................. kr. 30................................................... kr. 30,.................................................. kr. 30,-

Begrunnelse:
Badmintonforbundet har generelt sett veldig lave avgifter i forhold til andre idretter. Innføring av deltakeravgift er nødvendig for at det skal
være økonomi for at forbundet skal kunne følge opp det stadig økende arbeidet med konkurranseaktiviteten.
Medlemsavgift
Forbundsstyret foreslår:
Medlemsavgiften for 2022 og 2023 pr. medlem pr. år i henhold til innrapporteringen til Norges Idrettsforbund pr. 30.04.2022 og pr.
30.04.2023 settes til kr. 0,Klubbavgift
Forbundsstyret foreslår:
I henhold til innrapporteringen til Norges Idrettsforbund pr. 30.04.2022 og pr. 30.04.2023 settes klubbavgiften til:
Grunnavgift pr. klubb kr. 500.- uavhengig av størrelse.
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Deretter et tillegg beregnet ut fra følgende skala:
21 - 50 medlemmer:
kr. 500.51-100 medlemmer:
kr. 1000.101-200 medlemmer
kr. 1500.200 medlemmer og mer
kr. 2000.Medlemslisens med forsikring
Forbundsstyret foreslår:
For de under 13 år settes obligatorisk medlemslisens med forsikring til kr. 130.- pr. medlem.
For de fra 13-19 år settes obligatorisk medlemslisens med forsikring til kr. 180.- pr. medlem.
For de fra 19 år og oppover settes obligatorisk medlemslisens med forsikring til kr. 250.- pr. medlem.
For medlemmer av studentidrettslag settes medlemslisens med forsikring til kr. 130.- pr. medlem.
Medlemslisensen baseres på tall innrapportert til NIF pr. 30.04.2022 og 30.04.2023.
Det betales medlemslisens med forsikring for alle klubbmedlemmer som har trent/spilt badminton minst 3 ganger i løpet av
rapporteringsåret.
Medlemmer som utfører annen aktivitet for klubben enn badmintonaktivitet skal det ikke betales medlemslisens for.
Begrunnelse:
Medemslisensen har vært den samme i veldig mange år, og som regulering for lønns- og prisvekst, og for å kunne opprettholde
servicenivået overfor klubber og kretser med økende kostnader og økt arbeidsmengde er det behov for justering.
Forslaget innebærer minst økning av medlemslisensen for de yngste medlemmene.
Lisens og årsavgift for bruk av Cup2000 / BadmintonPeople
Forbundsstyret foreslår:
Cup2000/BadmintonPeople/Badmintonportalen ble innført sesongen 2014/2015, som elektronisk system for gjennomføring av
konkurranser. Alle klubber som skal arrangere turneringer skal fra og med sesongen 2014/2015 benytte nevnte system.
Det skal betales kr. 2 000.- som engangslisens for bruk av arrangementssystemet. Lisensen er gyldig i alle år, så lenge klubben benytter
systemet.
I tillegg skal alle klubber som har spillere i NBFs konkurransesystem betale en årsavgift lik kr. 1500.Lisensen skal innbetales ved første gangs bruk.
Begrunnelse:
Kun en videreføring av dagens bruk og system, som fungerer godt.
Fullmakt til å endre avgiftsbeløpene
Forbundsstyret foreslår:
Forbundsstyret får fullmakt til å gjøre endringer i avgiftsbeløpene i samsvar med NIFs politikk og prioriteringer for perioden.
Begrunnelse:
NIFs prioriteringer og satsingsområder vil ha innvirkning på NBFs rammetilskudd (overføring fra NIF), og Styret ber om fullmakt til å kunne
endre avgiftene i takt med NIFs prioriteringer slik at avgiftene ikke skal virke begrensende for rammetilskuddet, snarere tvert i mot.
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SAKENES BEHANLDING
SAK 12: BUDSJETT 2023 OG 2024
Revidert budsjett 2022 s. 61
Forslag til budsjett 2023-2024 s. 62

SAK 13: VALG
Valgkomiteens forslag for nytt hovedstyre i NBF for perioden 2022 – 2024:
President:
Visepresident:
Visepresident:
Leder for Toppidrettskomiteen:
Nestleder for Toppidrettskomiteen:
Leder for Konkurransekomiteen:
Nestleder for Konkurransekomiteen:
Leder for Kompetansekomiteen:
Nestleder for Kompetansekomiteen:
Leder for Utviklingskomiteen:
Nestleder for Utviklingskomiteen:
Leder for Ungdomsutvalget:
Nestleder for Ungdomsutvalget:

Michael Fyrie-Dahl, Drammen BK (ny)
Bodil Engejordet, Bygdø BK (ny)
Øistein Høksnes, Sandefjord BK (ny)
Anne Margrethe S. Klyve, Asker BK (ny)
Regy Selsaas, Karmøy BK (gjenvalg)
Kirsten Gulbrandsen, Vestre Aker badminton (ny)
Johannes Orri Olafsson, Sandefjord BK (ny)
Camilla Solli Stokkaune, NTNUI badminton (gjenvalg - var tidligere nestleder)
Kent Nyheim, Hadsel BK (gjenvalg - var tidligere leder)
Steinar Thorsen, Djerv badminton (ny)
Ingvild Håland, NTNUI badminton (ny)
Sofia Louis Macsali, Bergen BK (ny)
Torjus Flåtten, Frogner BK (ny)

Kontrollutvalg med vararepresentanter – velges for to år:
2 medlemmer:

Anne Gro Rikheim, Frogner IL (gjenvalg)
Bent Mørken, Nøtterøy BK (ny)

2 vararepresentanter:

Anja Roth Niemi, Tromsø BK (ny)
Richard Jacobsen, Nøtterøy BK (ny)

Lovutvalg med vararepresentanter – velges for to år:
Leder:
Nestleder:
Et medlem:
2 vararepresentanter:

Rune B. Hansen, Slagen BK (gjenvalg)
Ingrid Teistung, Bergen BK (gjenvalg)
Tine Wærsten, Kristiansand BK (ny)
Ulla Faarup, Bærum BK (gjenvalg)
Kåre G. Sørensen, Kristiansand BK (ny)

Forbundsstyrets forslag til valgkomité:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Varamedlemmer:
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Ferenc Macsali, Bergen BK
Sissel K W Schmidt, Ålesund BK
Øystein Wiborg, Haugerud IL
Emilie F Storvik, NTNUI
Odd Helge Gåsbakk, Grong BK

SAK 14: BESTEMME STED FOR FORBUNDSTINGET 2024
Forbundsstyret foreslår:
Forbundsstyret gis fullmakt til å bestemme sted for forbundstinget 2024.

SAK 15: AVSLUTNING
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STYRET OG ADMINISTRASJON

STYRET OG
ADMINISTRASJON
Forbundsstyret
President:
Visepresident:
Visepresident:

Kari Bunes, Moss BK
Hans Jarle Einarsen, Sotra BC
Ståle Åbotsvik, Tromsø BK

Leder Kompetansekomiteen
Nestleder:

Kent Nyheim, Hadsel BK
Camilla Stokkaune, NTNUI badminton

Leder Konkurransekomiteen:
Nestleder:

Jeanette Svendsen, Vestre Aker badminton (trakk seg i Q3 2020)
Thomas Midtskog, Brodd BK (trakk seg i Q3 2020)
Håkon Haukebøe (fungerende leder - fra Q3 2020)
Markus Haukebøe (fungerende nestleder - fra Q3 2020)

Leder Utviklingskomiteen:
Nestleder:

Robert Barø, Trondheim BK (trakk seg i Q4 2020)
Kjetil Hus, Rubbestadneset IL (fungerende leder – fra Q4 2020)

Leder Toppidrettskomiteen:
Nestleder:

Jarle Grann, Kirkenes BK
Regy Selsaas, Karmøy BK

Styremedlem:
Vara:

Emilie Storvik, NTNUI badminton
Jonas Østhassel, Kristiansand BK

Nestledere i komiteene er vararepresentanter til Styret.

Arbeidsutvalg
Leder:
Nestleder:
Nestleder:
Generalsekretær:

Administrasjon
Generalsekretær
Sportssjef / Sportslig koordinator
Landslagstrener
Assisterende landslagstrener
Landslagstrener parabadminton
Konkurranse- og Utdanningskonsulent
Utvikling- og Toppidrettsskonsulent
Anleggsansvarlig

Revisjon
Revisorfirma:
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Kari Bunes, Moss BK
Hans Jarle Einarsen, Sotra BC
Ståle Åbotsvik, Tromsø BK
Espen Larsen

Espen Larsen
Johnny Askevig (sportssjef t.o.m. 31.12.20, sportslig koordinator (20%) t.o.m. 31.12.2021)
Peter Kapetz
Marina Andrievskaia (f.o.m. 01.11.21)
Sonja Wåland
Andrè Høidebraaten
Charlotte Støelen
Tony Danielsen (f.o.m. 01.09.21-t.o.m. 28.02.22)

BDO Moss AS

KOMITEER OG
UTVALG
TINGVALGTE KOMITEER OG UTVALG
Kontrollutvalg:

Vararepresentanter:

Lovkomiteen:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Vararepresentanter:

Valgkomiteèn:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Vararepresentanter:

Anne Gro Rikheim, Frogner IL
Alf Asklund, Haugerud IF
Arne Langnes, Sandefjord BK
Tone Gulbrandsen, Jarlsberg BK

Rune B. Hansen, Slagen BK
Ingrid Teistung, Bergen BK
Jarle Krokeide, Slagen BK
Ulla faarup, Bærum BK
Kent Nyheim, Hadsel BK

Jarle Krokeide, Slagen BK
Merete Andreassen, Tromsø BK
Christin Østhassel, Kristiansand BK
Odd Helge Gåsbakk, Grong BK
Elin Karina Hanssen, Herøy IL

KOMITEER OG UTVALG
Lagserieutvalg:

Trond Krogsæter, Karmøy BK

Oppmann-/Dommerutvalget:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Rune B. Hansen, Slagen BK
Emma Lindquist, Vestre Aker
Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK
Kirsten Gulbrandsen, Vestre Aker
André Høidebraaten, Moss BK

Veteranutvalget:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Helge N. Hansen, Kolvereid IL
Anja Olsen, Frogner I.L.
Arne Gulbrandsen, Jarlsberg BK

Legekontakter:

Olympiatoppen

Medisinsk støtteapparat:
Fysioterapeut:
Naprapater:
Kiropraktor:

Helge Skåtun
Svend Linderoth og Helge Skåtun
Regy Selsaas
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MESTERSKAP 2020 OG 2021

MESTERSKAP
2020 & 2021

NM-SENIOR 2020
Mesterskapet ble avviklet med Kristiansand BK som arrangør.

NM-SENIOR 2021
Mesterskapet ble avviklet med Frogner IL som arrangør.

Mestere ble:
DS: Emilie Sotnes Hamang, Frogner IL
HS: Markus Barth, Bergen BK
DD: Sofia Louis Macsali / Emilia Petersen Norberg, Bergen BK /
Sandefjord BK
HD: Carl Christian Mork / Fredrik Kristensen, Asker BK / Moss BK
MD: Natalie Syvertsen / Fredrik Kristensen, Moss BK

Mestere ble:
DS: Sofia Louis Macsali, Bergen BK
HS: Peter Rønn Stensæth, Haugerud IF
DD: Solvår Flåten Jørgensen / Natalie Syvertsen, Moss BK
HD: Vegard Rikheim / Torjus Flåtten, Frogner IL
MD: Solvår Flåten Jørgensen / Carl Christian Mork, Moss BK / Asker BK
Kongepokalene ble tildelt: Sofia Louis Macsali og Peter Rønn Stensæth

Kongepokalene ble tildelt: Emilie Sotnes Hamang og Markus Barth
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NM-JUNIOR 2020
Mesterskapet ble avviklet med Haugerud IF som arrangør.

NM-JUNIOR 2021
Mesterskapet ble avviklet Bygdø BK som arrangør.

Mestere ble:
DS: Marie Mørk, Kristiansand BK
HS: Danila Gataulin, Kristiansand BK
DD: Sofia Louis Macsali / Emilia Petersen Norberg, Bergen BK /
Sandefjord BK
HD: Jonas Østhassel / Danila Gataulin, Kristiansand BK
MD: Emilia Petersen Norberg / Ludvig Smith Meyer, Sandefjord BK

Mestere ble:
DS: Delia Murtazalieva, Haugerud IF
HS: Danila Gataulin, Kristiansand BK
DD: Aimee Hong / Delia Murtazalieva, Haugerud IF
HD: Amund Rikheim Huus / Ludvig Smith Meyer, Frogner IL / Sandefjord
BK
MD: Aimee Hong/Amund Rikheim Huus, Haugerud IF/Frogner IL

NM LAG 2020
Det ble besluttet at på grunn av den pågående pandemien skulle
vinneren av grunnspillet kåres til vinner av eliteserien i 2020.
Vinneren ble Frogner IL.

NM LAG 2021
Det ble besluttet at på grunn av den pågående pandemien skulle
eliteserien avbrytes etter lillerunden.
Det ble ikke kåret en vinner av eliteserien i 2021.

FORBUNDSSTYRETS
BERETNING

Forbundsstyrets beretning dekker årene 2020-2021. Komiteene
har utarbeidet rapporter for sitt arbeid i perioden. Det vises til
disse rapportene når det gjelder aktivitetene innenfor kompetanse,
konkurranse (KK), toppidrett (TIK), utvikling (UK) og Under 26.

Ullevål Stadion. Kretsene, sammen med klubbene ble utfordret
til å utarbeide handlingsplaner som støtter opp visjon og mål. En
spennende reise er startet og styret har troen på at NBF skal nå
målet om dobbelt så mange medlemmer innen 2025.

Styrets samlede virksomhet har vært basert på de beslutninger
som er fattet av NBFs høyeste organ forbundstinget, og som er
nedfelt i forbundets strategi- og virksomhetsplaner.

Styret har i perioden fått god innsikt i forbundet, herunder
dens organisering, økonomi og daglige drift. Denne innsikten
resulterte i en vellykket omstrukturering av arbeidsoppgaver
mellom ansatte og styret, slik at administrasjonen i større grad
er utførende, mens styret kan konsentrere seg om å ha en
strategisk og besluttende rolle. Det har bidratt til en tydeligere
rolleavklaring, og et tettere og mer effektivt samarbeid mellom
styret og ansatte. Noe vi håper vil bære enda flere frukter i tiden
fremover.

Pandemi og strenge restriksjoner for idretten har preget store
deler av perioden. Av den grunn har det derfor vært avholdt
få fysiske styremøter. I all hovedsak har styremøtene blitt
gjennomført via teams. Enkelte saker har vært behandlet pr e-post.
Totalt i perioden har det vært avholdt 16 stk styremøter og blitt
protokollført 122 saker.
Styret nedsatte et koronautvalg, ledet av Ferenc Macsali, Bergen
BK, høsten 2020 og som har bistått forbundet i arbeidet med
oppdatert informasjon og anbefalinger. Dette for at mest mulig
aktivitet kunne gjennomføres innenfor de til enhver tid gjeldende
restriksjoner lokalt, regionalt og nasjonalt.
Håndteringen av pandemien har vært tidkrevende og til tider
utfordrende å manøvrere i, grunnet uforutsigbarhet og ulike
restriksjoner rundt om i landet. Styret vil takke klubber, kretser og
ansatte på forbundskontoret for den enorme innsatsen som er lagt
ned for å tilpasse og gjennomføre badmintonaktivitet i perioden.
En stor takk også til Koronautvalget for den innsatsen de har
gjort. En spesiell takk til klubbene som på kort varsel påtok seg å
arrangere mesterskap.

En stor del av arbeidet i perioden har også vært knyttet til en
enkeltsak. Saken handler om hvorvidt tidligere styrer i NBF, for
årene 2015-2020, har forvaltet tildelte midler fra Olympiatoppen
i tråd med tildelingskriteriene eller ei. Siden styret ikke har
produsert det som her skulle gjennomgås, ble derfor forbundets
tingvalgte revisor, BDO engasjert til å utarbeide en rapport til
styret om bruk av tildelte midler. Revisors rapport 19. januar
2022, er følgelig lagt til grunn for styrets vedtak i saken. Gjennom
saken har styret gjort seg noen erfaringer som den er opptatt av
at forbundet skal både få nytte av og ta lærdom av.
Det har derfor vært viktig for styret å benytte den kunnskapen
og lærdommen for å hindre at liknende saker skal skje igjen og
innrette driften etter dette. Det har vært en ressurskrevende og
belastende sak for alle involverte parter.

Det har i perioden vært jobbet målrettet med forbundets tre
strategiske satsingsområder. Våren 2021 ble det nedsatt en egen
arbeidsgruppe bestående av representanter fra 11 klubber og en
krets. Gruppen ble ledet av president, Kari Bunes.
Involvering av klubber og kretser i arbeidet med strategien og
forbundets felles måloppnåelse er helt sentralt for å lykkes.
Barrierer er avdekket og tiltak beskrevet på klubb-, krets- og
forbundsnivå. Tiltakene er innlemmet som en integrert del av
komiteenes årlige aktivitetsplaner. Styret takker deltakerne i
arbeidsgruppen for bra engasjement og gode innspill i prosessen.
Høsten 2021 ble det avholdt krets- og ledermøte i lokalene på
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RAPPORTER

RAPPORT FRA
GENERALSEKRETÆR

2020 og 2021 er de mest krevende år badmintonforbundet har
hatt, så også for forbundskontoret.
Pandemien førte ikke bare til mye ekstraarbeid og oppfølging, men
også endrede arbeidsforhold. At den skulle vare så lenge var heller
ikke noe de fleste så for seg i starten.
At vi som ansatte også arbeider utenom «normal arbeidstid»
og i helger er ikke noe nytt, men de 2 nevnte årene ble det
ekstra mye av dette for å kunne følge opp og informere på
best mulig måte om alt som skjedde rundt korona-utviklingen.
Arbeidsplassen ble endret fra å være på forbundskontoret til å ha
hjemmekontor i starten av perioden, og til nå å være delvis tilbake
på forbundskontoret og også ha noe hjemmekontor. Som for alle
andre var korona helt nytt for oss, og vi arbeidet hele tiden nesten
døgnet rundt for at det skulle bli gjennomført mest mulig aktivitet
på en forsvarlig måte, i regi av våre klubber og forbundet.
Det var utfordrende å være oppdatert til enhver tid i og med at
situasjonen og smitten endret seg hele tiden over alt.
Korona-pandemien førte både til redusert trenings- og
konkurranseaktivitet i våre klubber og kretser, og internasjonal
deltakelse stoppet i en periode helt opp. Til tross for dette har
våre klubber klart å opprettholde medlemsmassen, og ikke bare
opprettholdt, men det har til og med vært en liten økning i antall
medlemmer. Det tyder på meget godt arbeid i klubbene, og at også
den innsatsen ansatte har lagt ned for å etablere flere klubber og
få flere medlemmer har gitt resultater. Det er beundringsverdig
hvordan klubbene klarte å tilpasse seg en så krevende situasjon.
Pandemien har også ført noe godt med seg. Vi har alle tilpasset oss
en mer digital hverdag med nye digitale tilbud og møteplasser. Det
har etter vårt skjønn ført til enda bedre og mer jevnlig kontakt for
å utvikle badmintonsporten. Vi har utviklet nye digitale tilbud som
aktivitetslederkurs etc. og forsøker hele tiden å være så oppdatert,
og tilby så god støtte som mulig, overfor våre klubber og kretser ut
fra tilgjengelige ressurser.
I tillegg til pandemien har vi også dessverre i perioden hatt andre
svært krevende saker som har tatt mye tid. I en av sakene, som
handler om hvordan badmintonforbundet har forvaltet midler fra
Olympiatoppen, har hele forbundet blitt informert og etter mitt
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syn feilinformert, av tidligere, og til dels nåværende, meget sentrale
personer i forbundet. Dette er personer jeg tidligere har hatt stor
tillit til i en årrekke. De påstander som er fremført, og måten dette
har blitt gjort på overfor ansatte, tar jeg sterk avstand fra. Det
har gått sterkt inn på meg personlig, og saken har vært en stor
belastning både for de ansatte, styret og forbundet i sin helhet.
I perioden har styret vedtatt at administrasjonen skal få et
betydelig større ansvar for planlegging, utvikling og gjennomføring
av aktiviteter enn tidligere. Det har foregått gradvis og hele
administrasjonen er nå langt mer involvert i alle tiltak, og ansvarlige
for tiltakene, inkludert budsjett og økonomi. Dette for at styret skal
slippe å ha ansvar for gjennomføring av aktiviteter og for å kunne
konsentrere seg mer om det strategiske og de overordnede og
langsiktige planene. Ved at administrasjonen nå har dette ansvaret
sikres forhåpentligvis også en større grad av kontinuitet.
Vi har dyktige ansatte både på forbundskontoret og som trenere,
og vi er alle innstilte på å yte det som skal til for at klubber, kretser
og våre medlemmer og utøvere skal kunne utvikle seg best mulig.
To krevende år har det vært, nå er det viktig for alle å stå sammen.
Vi må sammen sørge for at kommende år blir fulle av aktivitet og
gode badmintontilbud etter at pandemien nå er over.
Vi ansatte er klare for det!

KORONAUTVALG OG
KORONAUTVALGETS ARBEID

Følgende Koronautvalg ble nedsatt september 2020:
Leder
Medlemmer:

Ferenc Macsali, Bergen BK
Stine Smith, Kristiansand BK
Øystein Wiborg, Haugerud I.F. badminton
Thomas Midtskog, NBF / Konkurransekomiteen
Charlotte Støelen, ansvarlig fra forbundskontoret

For å kunne følge opp løpende saker og retningslinjer fra myndigheter og NIF, samt henvendelser fra kretser, klubber og medlemmer
etablerte styret et Koronautvalg.
Det viste seg at det var et behov for å koordinere alt arbeidet og informasjon rundt korona. Retningslinjer og restriksjoner forandret seg
nærmest dag fra dag til dag og variasjonene rundt hva som gjaldt hvor og for hvem kunne også være store.
Det meste av det praktiske arbeidet og kontakt med NIF og myndighetene ble ledet av Charlotte Støelen fra forbundskontoret, mens selve
utvalget behandlet saker og henvendelser.
NIF oppfordret alle særforbund til å lage sine egne koronavettregler og dette ble uformet for badminton via koronautvalget.
All informasjon om korona med hva som gjaldt av retningslinjer for toppidretten, generelt, osv. ble lagt ut på forbundets hjemmeside med
linker til relevante sider hos NIF og myndighetene.
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RAPPORTER

RAPPORT
KOMPETANSEKOMITEEN

Kompetansekomiteen har i perioden bestått av:
Tingvalgte medlemmer
Kent Nyheim (leder)
Camilla Stokkaune (nestleder)

TRENERLØYPE FOR NORSK BADMINTON

1.3 Rutiner for gjennomføring av trenerkurs, godkjenning og sertifisering

1.1 Helhetlig plan for trenerutdanning:

Dette punktet henger sammen med punkt 1.1., og det er etablert
gode rutiner for kursgjennomføring, både med hensyn til
standardiserte honorarsatser, gjennomføring og registrering/
sertifisering. Det er innført en kvalitetssikring for at kursholder
innehar trenerutviklerkompetanse, og dermed et krav om at
kursholder må delta på Norges Idrettsforbunds “Grunnkurs for
trenerutviklere”. Per i dag er det 4 kursholdere som har gjennomført
“Grunnkurs for trenerutviklere” i NBF.

En prioritert oppgave for Kompetansekomiteen i denne perioden
har vært å utarbeide en helhetlig plan for trenerutdanning. Første
ledd i dette arbeidet har vært å imøtekomme behovet for et
mer standardisert innhold i trenerkursene på nivå 1 og nivå 2.
Dette arbeidet har vært viktig for at kursene i Norge i større grad
skal samsvare med internasjonale standarder, samt å unngå at
kursinnhold avhenger av hvem som avholder kursene.

1.4 Prosjektgruppe for trenerutvikling i Norge
Nye kursbeskrivelser er nå på plass for trener 1 og trener 2
kurs, men trener 3 kurs gjenstår. Sentrale tema i kursene er:
oppvarming, teknisk trening; slagteknikk og fotarbeid, motoriskog koordinasjonstrening, tilvenningsøvelser og lek, samt
pedagogikk og kommunikasjon, trenerrollen, sunn idrett og
paraidrett.

Det er ikke etablert en konkret prosjektgruppe, men komiteen
har vært i kontakt med relevante ressurspersoner i norsk idrett i
forbindelse med eksempelvis trenerseminar.

UTDANNE FLERE KVALIFISERTE TRENERE PÅ NIVÅ 1 OG 2
I perioden har Charlotte Støelen sittet i Norges Idrettsforbunds
arbeidgruppe for utarbeidelse av fellesemner Trener 1 for hele
norsk idrett.

2.1 Bidra til kompetanseløft gjennom gode kurstilbud og samarbeid med
kretser om trenerkurs

1.2. Treneroversikt

Dette punktet henger sammen med punkt 1.

Kompetansekomiteen har også arbeidet for å få en oppdatert
oversikt over personer med trenerkompetanse i de ulike klubbene
i Norge i dag, samt kartlegge klubbenes opplevde behov for
trenerkurs og aktuelle kandidater for kurs på ulike nivå. Det ble
derfor sendt ut et spørreskjema til klubbene for å få oversikt over
trenerstatus i Norge per i dag. Den er mer oppdatert med hvilke
trenere som er aktive og ikke.

Gjennomførte aktiviteter i perioden:
Trener 1 Høst 2020 / Høst 2021
Trener 1 Høst 2021

Oversikten er hos forbundskontoret. Det har vært fremmet ønske
om å gjøre oversikten tilgjengelig for krets og klubb, og er noe som
er under utvikling.
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Trener 1
Trener 1
Trener 1
Trener 2

Høst 2021
Høst 2021 / Vår 2022
Høst 2021 / Vår 2022
Høst 2021 / Høst 2022

Nesna (Hålogaland)
Trondheim/Rissa (Midtnorsk
Nord)
Oslo (Oslofjord krets)
Sotra (Krets Vest)
Norborg (Midtnorsk Sør)
Tromsø (Hålogaland)

Det er i tingperioden til sammen 60 personer som har deltatt på
trener 1 kurs og til sammen 5 personer som har deltatt på trener 2
kurs.

Kunngjøring av kurstilbud

AKTIVITETSLEDERKURS

Alle trenerkurs kunngjøres fra forbundskontoret og er åpne for alle
kretser i NBF. Kursoversikten kan også finnes i kalenderen på NBF
sin hjemmeside.

I tillegg til trenerkompetanse er klubbene avhengige av foreldre og
andre som engasjerer seg i arbeidet med barn og unge i klubben.
Tidligere har det vært arrangert sporadiske aktivitetslederkurs i regi
av klubbene med hjelp fra NBF. Dette kurset er lett tilgjengelig for
klubbene og kan gjennomføres som kurs med en avsluttende test.
80% av kurset må være bestått for å få kurset godkjent. Kurset er
således ikke avhengig av et bestemt antall deltakere for å kunne
gjennomføres, men øvelsene styrkes ved at kurset gjennomføres
over tid slik at kursdeltakerne får mulighet til å prøve ut øvelsene
i autentiske sitasjoner i hallen. Deler av kurset er også egnet som
inspirasjon i klubbutviklingssammenheng.

TRENERKARRIERE PÅ TOPPIDRETTSNIVÅ
Kompetansekomiteen har gitt støtte til personer som ønsker
å utvikle sin kompetanse som trener på høyere nivå i regi av
Badminton Europe etter søknad fra kandidater.
Kompetansekomiteen har i perioden gitt støtte til:
2 trenere som har gjennomført Coach Education Level 2 i regi av
Badminton Europe,
1 landslagstrener som har gjennomført Coach Education Level 2 for
tidligere toppspillere.

Det er til sammen 130 personer som har gjennomført
aktivitetslederkurset.

MESTRING OG TRIVSEL I TRENEROPPGAVE

Nasjonal utdanning på toppnivå

5.1 Regionale trenersamlinger

Topptrener 2
(NTNU / Olympiatoppen)

Landslagstrener Peter Kapetz

Paratrener-akademiet
(Olympiatoppen)

Paralandslagstrener Sonja Wåland

Det har ikke blitt gjennomført noen regionale trenersamlinger i
perioden, men det har blitt et større fokus på å bruke regionale
trenerressurser under samlinger i regi av Utviklingskomiteen.
Dette som et ledd inn under kompetanseheving for de regionale
trenerne.

Trenerløftet 2021
(Olympiatoppen)

Ikmal Hussain, Kristiansand BK

5.2 Nasjonal trenersamling
Det var planlagt en nasjonal trenersamling høsten 2020 og
høsten 2021, men dette ble stoppet av den pågående pandemien.
Derimot ble det gjennomført et trenerwebinar i mai 2021 med god
deltagelse.
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SAMARBEID MELLOM NBF OG KLUBBER
Kompetansekomiteen ønsker å bidra til en god dialog mellom
forbund og klubber, og ønsker at det skal være åpne prosesser og
gode kommunikasjonskanaler. Selv om vi opplever god dialog med
flere klubber, vet vi at det ligger et forbedringspotensial på dette
området. For at Kompetansekomiteen skal lykkes med visjon 2024,
er det viktig å ha dialog om klubbenes behov og hvordan disse best
kan imøtekommes. Her er det behov for å arbeide videre med gode
kommunikasjonskanaler.

SKOLEBADMINTON
Shuttletime (lærerkurs)
Det er til sammen gjennomført 22 kurs i tingperioden.
André Høidebraaten (NBF), Trygve Ellingsen (Kristiansand
Badmintonklubb) og Lars Erik Nilsen (Haugerud Idrettsforening).
Til sammen har det vært 429 kursdeltakere på disse kursene.
Hovedfokuset i denne tingperioden har vært rettet mot Høgskoler
og Universiteter som har badminton/racketsport som eget tema på
idrettslinjen og/eller lærerutdanning.
Foto: Per Wollbraaten / Dyrløkkeåsen skole
NBF har de siste årene laget en løpende avtale med:
Universitetet i Stavanger
Høgskolen i Østfold
Universitetet i SørØst Norge
Norges Arktiske Universitet
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Molde

(Stavanger)
(Halden)
(Horten)
(Alta)
(Volda)
(Molde)

Badminton i skolen
Grunnet den pågående pandemien har det vært noe lavere
aktivitet med skolebesøk i denne tingperioden, men likevel er det
gjennomført:
2020: 2 skoler med ca. 280 elever
2021: 14 skoler med ca. 1050 elever

DOMMERUTVIKLING
I perioden er det ikke gjennomført noen dommer- eller
oppmannskurs grunnet den pågående pandemien. Derimot ble
det gjennomført et dommerseminar både i 2020 og 2021 samt 2
dommerwebinarer i 2021.
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KONKURRANSEKOMITEEN

Konkurransekomiteen har i perioden bestått av:
Tingvalgte medlemmer
Jeanette Svendsen (leder) – trakk seg ut i Q3 2020
Thomas Midtskog (nestleder) - trakk seg ut i Q3 2020
Håkon Haukebøe (fungerende leder) – fra Q3 2020
Markus Haukebøe (fungerende nestleder) – fra Q3 2020
Styrevalgte medlemmer
Trond Krogsæter

Komiteen har hatt følgende utvalg:
Dommer/oppmannsutvalget
Rune Bård Hansen (leder)
Nils Petter Johansen
Kirsten Gulbrandsen
Emma Lindquist
André Høidebraaten (administrativ ressurs)

Komiteens arbeidsområder:
•
Terminlisten
•
Turneringer
•
Lagserie
•
Klassifisering/rankingliste
•
Dommer- og oppmannstjenesten
•
Håndbok, bestemmelser og reguleringer knyttet til konkurranseaktivitet
•
Badmintonportalen og Cup2000
I tillegg til de ordinære arbeidsoppgavene har Konkurransekomiteen behandlet saker knyttet til tolking og praktisering av reglement og
bestemmelser. Komiteen har delegert oppgaver som hører hjemme i dommer- og oppmannstjenesten til utvalget.
Konkurransekomiteen skal bestå av tingvalgt leder og nestleder samt 3-4 medlemmer bestemt av forbundsstyret. Man søker geografisk
spredning i forhold til regionene, og medlemmene skal ha erfaring fra administrasjon av lagserie og/eller turneringsvirksomhet fra sine
regioner.
Denne perioden har man byttet kommite underveis i tingperioden, og sammensetningen har derfor vært avvikende.
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HÅNDBOKA

BADMINTONPORTALEN OG CUP 2000

Tradisjonelt har håndboka vært et verktøy som har blitt revidert
gjennom forslag til tinget, samt av styret i saker som er knyttet til
bestemmelsene. Bestemmelser har imidlertid fra tid til annen blitt
endret ved tingvedtak.

I perioden har konkurransekomiteen også vært mye engasjert i
turneringsportalen Badmintonportalen og turneringsprogrammet
Cup2000. Løsningene er oppgradert med responsivt design,
samt siste versjon av leverandørens rammeverk. Oppdateringer i
bestemmelsene blir fortløpende endret i systemene.

Styret har sett et behov for å rydde opp i dette, og vi forholder oss
nå til dokumentene slik:
Lov
Endres med 2/3 flertall på forbundstinget
Spilleregler
Følger de til enhver tid gjeldende internasjonale regler,
vedlikeholdes av dommer og oppmannsutvalget. Særnorske
tilpasninger kan vedtas av styret.
Turneringsreglement
Endres med simpelt flertall på forbundstinget
Bestemmelser
Fastsettes og endres av styret
Reguleringer
Fastsettes og endres av KK
Formålet med dette er å sikre at tingets beslutninger inntas på
korrekt plass. Det er også ønskelig med en større bevissthet rundt
hva som er tingsaker (de større prinsipielle føringene), og hva som
er styret og konkurransekomiteens anliggende (utførelsen og den
praktiske gjennomføringen).
Vi ser at det er lettere å holde en gjennomgående logikk i
dokumentene, og det er mindre motstrid mellom formuleringene.
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Bruken av disse løsningene blir stadig mer kjent blant klubbene
og arrangørene. Det har vært (og vil stadig være) et behov for
support. Spesielt merker vi dette i forbindelse med oppsett og
avvikling av lagseriespillet, der en stor del av plan- og detaljarbeidet i
Badmintonportalen gjøres av frivillige i kretsene og klubbene.

TURNERINGER
Sesongen 2020/2021 og 2021/2022 har blitt sterkt preget av den
pågående pandemien.
Formatet på rankingturneringene blir stadig diskutert. Basert på
innspill fra klubbene er det gjennomført alternative avviklingsformer:
•
•
•

Ranking over 2 dager med avslutning av klasser fortløpende
Ranking over 3 dager med semifinaler og finaler i alle klasser
søndag
Ranking med Mini GP / X klasse i alle kategorier (Mixed, Double
og Single)

Foto: Lambertseter IF Badminton/Torbjørn Andersen
TERMINLISTE

OPPMANN- OG DOMMERUTVALGET

Terminlistene de siste sesongene har vært noe endret i forhold
til tidligere, og antallet rankingturneringer er blitt redusert for å
justere ned belastningen for spillerne. Flere todagersturnerninger
er også innført for å redusere fredagsspill og reisekostnad. Det
har vært noe utfordringer med å få søkere til alle turneringer,
spesielt NM og NM-junior. Mesterskapene i sesongene 2020/2021
og 2021/2022 har blitt gjennomført med de restriksjoner satt av
Regjeringen for mesterskapets tidspunkt og lokasjon.

Arbeidsoppgaver i inneværende periode
•
Oppnevne oppmenn og dommere til nasjonale turneringer
og lagserien i henhold til bestemmelsesverket og til oppdrag i
utlandet etter delegasjon fra Forbundsstyret.
•
Gjennomført nyoversettelser og ajourføring av spillereglene og
anbefalingene slik at dette regelverket foreligger oppdatert.
•
Etterstrebe at det skal være en godkjent oppmann til stede
på samtlige turneringer. Flere oppmannskurs vil bli avholdt
fremover, i samarbeid med lokale arrangører. Som for
utvikling av dommere er økt lokalt engasjement og oppfølging
avgjørende for at dette skal la seg realisere.
•
Standardisere dommernes opptreden og kampledelse så
langt det er hensiktsmessig. Det gir trygghet for spillerne å
vite hva de kan forvente av dommerne og en nogenlunde
ensartet opptreden presenterer badminton på en profesjonell
måte. Samtidig skal dommerne ikke bli roboter, innenfor klare
rammer må det fremdeles være rom for å vise personlighet på
dommerkrakken.

Turneringssøknader til lokale turneringer fungerer bra med at
klubbene selv registrerer ønskene sine på portalen og kretsene
samarbeider på tvers for å få en best mulig terminliste i større
regioner ved å kunne tilby turneringer på flere nivåer spredt utover
sesongen.

RANKING/RANGERINGER
Rankinglistene skal gjenspeile styrkeforholdet mellom spillerne, slik
at de beste spillerne seedes i turneringer og at lagsoppstillinger i
lagspill blir korrekte.
For å fremme deltagelse på lokalturneringer og redusere den
økonomiske belastningen ved mange reiser er det satt et tak på 5
tellende rankingturneringer i rankinglisten.
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Internasjonal virksomhet
I mange internasjonale turneringer har norske dommere blitt tatt
ut til semifinaler og finaler, noe som ellers knapt forekommer
i norsk racketidrett. Slik har det vært i mange år. Dette viser at
norske dommere er høyt ansett internasjonalt.
Internasjonale grader/verv:
Rune Bård Hansen:
Chair WBF External Judicial Panel (Antidoping, Match-fixing, Integrity)
(Til 1. Juli 2021)
Michael Fyrie-Dahl:
Certificated Badminton World umpire.
Medlem av BE Umpire Assessment
Panel
Kirsten Gulbrandsen:
Certificated Badminton Europe umpire
Håkon Haukebøe:
Accredited Badminton Europe umpire
Internasjonale oppgaver høst 2020 – høst 2021: Dommere
2020
Håkon Haukebøe:

2021
Håkon Haukebøe:

Michael Fyrei-Dahl:

Andre oppgaver:
Michael Fyrie-Dahl:

Kirsten Gulbrandsen:
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Danisa Denmark Open 2021, Danmark
(BWF 750)

Yonex Swiss Open 2021, Sveits (BWF
300)
2021 European Championship,
Ukraina
Spain Masters, Spania (BWF 300)
Denmark Open, Danmark (BWF Super
1000)
AIG FZ Forza Irish Open, Irland (Int.
Challenge)
Scottish Open, Skottland (Int.
Challenge)
Sudirman Cup, Finland
DAIHATSU Indonesia Masters, Bali
Indonesia (Super 750)
Indonesia Open, Bali Indonesia (BWF
Super 1000)
HSBC BWF World Tour Finals 2021,
Bali Indonesia

BE bedømmer Assessment for
Accreditation (Finnish Open, Finland
2021)
BE bedømmer Assessment for
Certification (Scottish Open, Skottland
2021)
BEC National Umpire Education
Programme 2 (Italia 2021)

Divisjonsspill 2020/2021
På grunn av den pågående pandemien ble det besluttet at
Eliteserien skulle forsøkes gjennomført med 6 lag for sesongen
2020/2021, men etter lillerunden ble det besluttet å avlyse
sesongens seriespill. Det ble derfor ikke kåret en vinner i sesongen
2020/2021.
Samtlige serier under eliteserien ble avlyst i forkant av sesongstart
grunnet pandemien.

Divisjonsspill 2021/2022
Lillerunden i sesongens eliteserie ble spilt i Kristiansand og Tromsø
høsten 2021.
Sluttspillet avgjøres helgen 21.-22. mai i Kristiansand

Det er Konkurransekomiteen og administrasjonen som
administrerer Eliteserien, mens det er kretsene som administrerer
de øvrige divisjonene.
Alle resultater fra samtlige seriespill finnes i: badmintonportalen.no

RAPPORT
TOPPIDRETTSKOMITEEN

Toppidrettskomiteen har i perioden bestått av følgende
medlemmer:
Tingvalgte medlemmer
Leder: Jarle Grann
Nestleder: Regy Selsaas

Toppsatsing senior
Seniorgruppen i Oslo teller nå 4 damer og 8 herrer (pr. 1.1. 2022)
Perioden vi har og er igjennom har vært preget av pandemien, det
har toppidretten også fått kjent veldig på. Masse planlagt aktivitet
har blitt utsatt/avlyst og på generell basis har det til tider vært
veldig vanskelig å ta gode avgjørelser rundt hva man skal delta på,
hvor skal man reise og hvor går grensen for hva et forbund kan
«stå inne for» å sende spillere på. Dette gjaldt spesielt det første
året der usikkerheten var enormt stor rundt hva som ble avlyst og
ikke. I dag er vaksinasjonsgraden heldigvis høy og flesteparten av
turneringene utenlands går som normalt.

Utvikling siste 2 år når det gjelder norsk plassering på
verdensrankingen (BWF ranking):

KATEGORI

02.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

HS

2016

369

386

DS

259

267

233

HD

-

190

82

DD

-

-

250

MD

218

175

141

Ranking historikken 2022 sier ikke alt om utviklingen de siste
1.5 åra. Dette pga flere spillere som har vært høyt oppe på
verdensrankingen har lagt opp i denne perioden. F.eks. Peter Rønn
Stensæth som fortsatt er vår høyest rangerte herrsingelspiller samt
Natalie Syvertsen/Solvår Flåten Jørgensen som er vårt høyest rangert
par i damedobbel, der Natalie har valgt å legge opp. Dette påvirker
selvfølgelig statikken og gjør at den kan være noe misvisende hvis
man utelukkende bruker rankingen som et verktøy for å evaluere
utviklingen under perioden.
Det som er veldig positivt med rankingen er at Norge har et par i
topp 100 gjennom Torjus Flåtten/Vegard Rikheim som har hatt en fin
utvikling over tid og som nå kommer til syne på verdensrankingen.
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Antall norske spillere/par på de samme listene:

KATEGORI

01.03.2020

16.01.2022

HS

18

10

DS

13

9

HD

17

17

DD

10

10

MD

16

21

SUM

74

67

Antall norske spillere på verdensrankingen er ca det samme som
det har vært tidligere år. Per dags dato er Norge på en 59. plass på
verdensrankingen for lag (pr. 16.1.2022).
Aktiviteter 2020 til 2022

OL2024 prosjekt

Naturlig nok har pandemien påvirket muligheten for aktiviteter da
det under store deler av 2020 samt begynnelsen av 2021 har vært
arrangert veldig få turneringer.

Vi er med i et Olympiatopp prosjekt som vi har kalt OL2024, hvor vi
har fått ca kr. 400.000 i året i 5 år til et prosjekt for våre beste spillere
frem mot OL 2024.

Under EM individuelt som ble arrangert 27 april til 2 mai 2021
hadde Norge 5 spillere kvalifisert. Norge var representert i
herredobbel, damedobbel samt mixed dobbel.

Prosjekt periode: 1/8 – 2016 til 31/12 - 2021 . Budsjett pr år på ca kr.
400.000
Antall: Dynamisk gruppe på 6 – 10 spillere.

Under VM i desember hadde Norge også ett par kvalifisert, for
første gang siden 2018. Norge ble representert av Torjus Flåtten/
Vegard Rikheim i herredobbel. Torjus/Vegard stod for en historisk
plassering da de tok seg til 3. runde i VM.
Marina Andrievskaia ble ansatt som ass landslagstrener i
september 2020 og Johnny Askevig har vært sportslig koordinator
i en 20% stilling gjennom hele 2021.
I trenerapparatet for ungdom har vi hatt med oss Sondre
Flåten Jørgensen landslagstrener U17 og Marina Andrievskaia
landslagstrener U19.
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Støtte: Individuell støtte til turneringer, sparring, trenere og
helseapparat samt lagstøtte til Junior VM.
Etter 31/12 - 2021 har prosjektet blitt sluttført og de siste midlene er
delt ut. OL2024 prosjektet har vært en viktig for at vi har kunnet gi
våre beste spillere ekstra støtte både økonomisk men også i form av
ressurser som idrettspsykologi kostholdsveiledning m.m Framover
blir det viktig at NBF sammen med TIK og landslagstrener ser på nye
prosjekter der man kan søke om støtte, både fra OLT, men også hos
andre instanser.

Parabadminton
Helle Sofie Sagøy er vår beste para-badmintonspiller. Helle Sofie
flyttet til Kristiansand i 2020 for å satse videre på badminton med mål
om å kvalifisere seg for Paralympics. I Kristiansand har Sonja Wåland
vært ansvarlig trener og hatt treningene med Helle Sofie.
Dette samarbeidet har vært veldig positivt for Helle Sofie og har gitt
både gode sportslige resultater som f.eks. turneringsseier i Spania og
en bedre hverdag som motiverer til videre satsning.

Tokyo Paralympic Games 2020
Etter å ha blitt utsatt ett helt år ble Tokyo Paralympic Games
arrangert mellom 24. aug – 5. sept 2021. Her deltok Helle Sofie med
Sonja Wåland som trener og gjorde en kjempejobb både sportslig og
utenfor banen. Til slutt endte hun opp med en 4.plass, men er mange
erfaringer rikere i jakten på nye mesterskap i årene som kommer.
Resultater
Gruppespill, kamp mot Australias Caitlin Dransefield: 21-17, 21-13
Gruppespill, kamp mot Canadas Olivia Meier: 21-6, 21-8
Gruppespill, kamp mot Thailands Chanida Srinavakul: 21-14, 21-8
Semifinale, kamp mot Kinas Hefang Cheng: 15-21, 10-21
Bronsefinale, kamp mot Kinas Huihui Ma: 21-12, 21-10

Foto: NIF / Kristin Bentdal Larsen

Foto: NIF / Kristin Bentdal Larsen
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U19

U15

Sesongen 20-21 var det minimalt med aktivitet aktivitet pga
Covid-19.

I kombinasjon med covid-19 og en presset økonomi har vi i NBFs
regi ikke deltatt på noen arrangementer, men vi håper på å få gjort
noe med det neste år. Noen av de beste U15 spillerne har vært
med på U17 samlingen i Kristiansand og i tillegg ble noen tatt ut til
U17 EM pga veldig gode resultater blant enkelte.

Til VM valgte NBF å ikke sende noe lag da usikkerheten og den
økonomiske faktoren var veldig vanskelig å kalkulere for. I etterkant
av avgjørelsen kom også informasjonen om at BWF valgte å
avlyse JVM 2021. I stedet for JVM valgte man å ta ut spillere til
et par internasjonale BEC turneringer og støttet det økonomisk.
landslagstrener Marina Andrievskaia har vært med som trener.
01.08.2021-09.08.2021 var det sommersamling for U17/U19
i Kristiansand. Trenere: Marina Andrievskaia, Sondre Flåtten
Jørgensen, Ikmal Hussain, Torjus Flåtten, Emilie Sotnes Hamang.
03.12-05.12 2021 ble 7 spillere +1 trener (Marina Andrievskaia)
sendt til Portugal for å spille en BEC U19 turnering ( XIII Portuguese
Junior International 2021).
Beste resultat ble en kvartfinale i damedouble samt en rekke gode
kamper av resten av spillerne.

Økonomi
TIK opplever økonomien som svært presset, noe som gjør at
prioriteringene til tider kan føles som urimelig/urettferdig for
enkelte. Forhold som påvirker økonomien er blant annet:
•
Kutt hos forbundet som en konsekvens av manglende
sponsorer/inntekter under Covid-19 pandemien
•
OL 2022 prosjektet gitt ut 31.12.2021
•
Deltakelse på turneringer utenlands er generelt dyrere pga
ekstrautgifter som følger med Covid-19.
•
Hotellpriser har vært markant dyrere sammenlignet med
før pandemien. I tillegg har man måtte beregne ekstra
overnattingsdøgn i forkant der man må være i karantene i
påvente av negative tester.

U17
Sesongen 20-21 var det minimalt med aktivitet pga Covid-19.

Konklusjon

30.09-10.09 2021 sendte vi et lag bestående av 4 jenter og 4 gutter
+ 2 trenere til U17 EM i Slovenia.

Denne perioden har vært en veldig spesiell tid for alle. Vi er mektig
imponert over hvordan trenere, spillere, og lokalklubber har stått
i det i perioder der det var tilnærmet ingen aktivitet å se frem
mot. Til tross for dette har vi i år hatt vår første deltaker med i
Paralympics som fikk en veldig hederlig 4.plass, vi har hatt med
to deltakere i et VM der de gikk helt til 3. runde, og som i tillegg
har kommet seg godt innenfor topp 100 på verdensrankingen og
vi har hatt både et U17 landslag og et U19 landslag som har vært
utenlands og gjort veldig hederlige resultater.

Trenere var Sondre Flåtten Jørgensen og Marina Andrievskaia.
I lagturneringen møtte vi England, Tyskland og Ukraina. Alle
kampene endte 0-5.
I den individuelle turneringa røk alle de norske ut etter 2. runde.
2.12-6.21 2021 ble 9 spillere + 1 trener sendt til Slovenia for å spille
en BEC U17 turnering.
Her leverte de norske spillerne masse gode resultater. Blant
annet 1. plass i DS, finale i XD, semifinale i DD, semifinale i HD og
semifinale i XD.
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Fremtiden ser lys ut så det er bare å glede seg til årene som
kommer.

RAPPORT
UTVIKLINGSKOMITEEN

Utviklingskomiteen har i perioden bestått av:
Tingvalgte medlemmer
Robert Barø (leder) – trakk seg ut i Q4 2020
Kjetil Hus (nestleder) (fungerende leder) – fra Q4 2020

Komiteer:
Veteranutvalg, Integreringsutvalg, Ungdomsutvalg, Breddeutvalg
Utviklingskomiteen (UK) skal arbeide for å spre kjennskap til og
interesse for badminton.
I henhold til NIFs medlemsregistrering pr. 31.12.21 er det
registrert 5942 medlemmer fordelt på 115 klubber.

Strategisk klubbutvikling
Det har i perioden vært arbeidet med hovedvekt på strategisk
klubbutvikling som er et av forbundets strategiområder. Det er
nedlagt arbeid i å kartlegge utfordringer knyttet til utvikling av nye
og eksisterende klubber.
Arbeidsgruppen har hatt en rekke møter og det har vært bra
engasjement. Involvering og forankring har vært en helt sentral del
av arbeidet. Arbeidsgruppen har gitt flere innspill til handlingsplan
og budsjett for 2022 som støtter opp om vår felles målsetting om
å bli dobbelt så mange. Styret takker deltakerne i gruppen for godt
arbeid!

Arbeidet er basert på følgende:
Innsikt fra klubbesøk fra 2020 – 2022. På grunn av den pågående
pandemien har det blitt begrensinger av gjennomføring av
klubbesøk og klubbprosesser. Forbundskontoret har bearbeidet
tilbakemeldinger fra de gjennomførte klubbesøkene.
Løpende dialog med andre særforbund for å kartlegge hvordan de
driver klubbutvikling.
Charlotte Støelen har i perioden sittet i Norges Idrettsforbunds
faggruppe for klubbutvikling.
Nedsatt strategisk arbeidsgruppe
•
Benn Larsen, Tana IF
•
Ferenc Macsali, Bergen BK
•
Jonas Christensen, Frogner IL
•
Lars Vanvikmyr, Trondheim BK
•
Marius Sørby, Sandefjord BK
•
Merete Andreassen, Hålogaland badmintonkrets
•
Odd Helge Gåsbakk, Grong BK
•
Simen Eggøy Olson, Tromsø Studenteneldrettslag badminton
•
Sissel Karin Schmidt, Ålesund BK
•
Tor Egil Kristensen, Moss BK
•
Torstein Reistadbakk, Haugerud IF
•
Kari Bunes, President NBF
Mange av utfordringene som er knyttet til klubbutvikling må løses
lokalt og/eller regionalt. NBF skal hjelpe og støtte opp i arbeidet som
gjøres lokalt. De skal være et kunnskapssenter hvor det kan søkes
råd, og som kan bidra med kompetansepåfyll. De skal også være
pådriver og tilrettelegger for å få på plass, og nå nasjonale mål.

Foto: Rune Edøy, TK.no
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RAPPORTER
Landsfinalen for U13 og U15
På grunn av den pågående pandemien ble landsfinalen avlyst både
i 2020 og 2021.

Nasjonal og regionale samlinger
Regionale samlinger:
•
•
•

Kristiansand U13 2020
Kristiansand U15 2021
Trondheim 2021

Mål med samlingene:
•

•
•
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Øke nivået på spillerne i kretsene, med god trening de helgene
som det var samling. Men også med å forhåpentligvis gi
spillerne noen nye øvelser og nye verktøy for å kunne utvikle
seg videre hjemme i klubben. Dette både til spillere og trenere.
Prøve å inspirere noen til å ville trene mer og utvikle seg som
spiller (derfor vi har hatt med landslagsspillere)
Sette i gang samlinger slik at kretsene selv vil organisere
treningssamlinger fremover.

Digitalisering, kommunikasjon og sosiale medier
Det har i perioden vært et større fokus enn tidligere på
digitalisering, kommunikasjon og sosiale medier. Dette er områder
som Utviklingskomiteen og administrasjonen ser at er viktig og
nyttig generelt for utviklingen av badminton i Norge.
Følgende punkter har blitt arbeidet med i perioden:
•
Websider: oppdatering og vedlikehold av informasjon og
struktur
•
Sosiale medier: økt aktivitet på platformene Facebook og
Instagram
•
Intern og ekstern kommunikasjon: arbeidet med rutiner for å
bedre kommunikasjonsflyten
•
Profilering: modernisere uttrykk, logo og andre profilerings
verktøy
•
Digitale verktøy: Enalyzer til bruk for påmelding, undersøkelser,
invitasjoner mm.

Jenter
Vi har fortsatt mange færre jenter i NBF enn gutter og dette
vises gjennom hele organisasjonen, både blant spillere, trenere,
dommere og ledere.
Utviklingskomiteen og administrasjonen har i perioden utarbeidet
nye tiltak som vil tre i kraft neste tingperiode.

U26

Prosjekt Sparebankstiftelsen DNB «Flere sammen om de gode
opplevelsene»

Tingvalgte medlemmer under 26 år
Emilie Faarup Storvik (leder)
Jonas Østhassel (nestleder)

Dette er et nyopprettet styremedlem og derav nyopprettet
fokusområde for å nå visjonen om «Dobbelt så mange, dobbelt så
aktive».
I perioden er det blitt jobbet med følgende:
•
Utvikle og opprette eget studentlederforum for badminton
•
Kartlegge studentidrettslag med badmintongruppe
•
Redusert medelmslisens for badmintongrupper i
studentidrettslag
•
Utvikle strategi for å få flere studentidrettslag til å bli medlem
av NBF
•
Utvikle lavterskel konkurransetilbud for de under 26 år
Bærekraft
I perioden har Charlotte Støelen sittet i Norges Idrettsforbunds
arbeidsgruppe for bærekraft.

Prosjektet startet i 2019 og skulle egentlig avsluttes i juni 2020,
men som en følge av den pågående pandemien, ble prosjekttiden
utvidet til juni 2021.
I inneværende tingperiode er det derfor jobbet med ferdigstillelse
og sluttføring av prosjektet hvor Charlotte Støelen og André
Høidebraaten har vært administrative ressurser.
Prosjektet har totalt sett resultert i 10 nye badmintongrupper i
fleridrettslag:
Flatås IL
IL Santor
Linderud IL
Kronstad IL
Frøya IL

Tambarskjelvar IL
Kvæfjord IL
Mortensrud-Aker Sportsklubb
Klemetsrud IL
Lånke IL

Det er videreutviklet kompetansefilmer på vår kompetanseportal,
og det nevnte digitale aktivitetslederkurset var også en del av dette
prosjektet. I tillegg er det gitt betydelig utstyrsstøtte til de nevnte
badmintongruppene i fleridrettslagene.
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RAPPORTER
Anlegg
Ansvarlig:

Generalsekretær/forbundsstyret

Anlegg har vært prioritert, og det ble på forrige forbundsting vedtatt å avsette midler til en deltidsstilling.
I samarbeid med Oslofjorden Badmintonkrets ble det annonsert for en stilling i en kombinasjon som anleggsansvarlig for Norges
Badmintonforbund (20% stilling) og kretssekretær for Oslofjorden Badmintonkrets (20% stilling) med arbeidsplass på forbundskontoret på
Ullevål.
Det ble først gjort avtale med en person som trakk seg i siste øyeblikk grunnet tilbud om 100% stilling som lærer, og prosessen måtte starte
på nytt. Det viste seg vanskelig å få rette person til en slik stilling, men fra 1. september 2021 startet Tony Danielsen i stillingen. I starten av
hans periode ble arbeidet som kretssekretær prioritert, etter ønske fra Oslofjorden Badmintonkrets. For NBF deltok Tony på anleggsmøter,
og bisto i anleggsaker, deltok på ledermøte og kom så vidt i gang med oppfølging av klubber og kretser før han dessverre sluttet fordi også
han fikk tilbud om 100% lærerstilling.
Det er nå igangsatt ny prosess for kun ansettelse av anleggsansvarlig for 20% stilling for NBF.
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REVIDERT BUDSJETT
2022

Årsbud.
innt.

Årsbud. kostn.

Forslag revidert
budsjett 2022

Foreløpig
regnskap 2021

1 - Administrasjon
17000 - Møteutgifter
95000 - Administrasjon

0
0

270 000
3 400 000

270 000
3 400 000

294 279
3 045 811

95001 - Merker / gaver

0

10 000

10 000

5 359

Sum

0

3 680 000

3 680 000

3 345 449

-1 643 168

0

-1 643 168

-1 460 433

2 - Finans/marked
32006 - NIF - Støtte b&u - Post 3
34000 - Inntektsbringende tiltak
98000 - Medlemslisens / klubbavgift /
deltageravgift
98015 - Rammetilsk. NIF - Post 2

-805 000

30 000

-775 000

-880 271

-1 340 000
-3 221 554

40 000
0

-1 300 000
-3 221 554

-881 463
-3 128 316

Sum

-7 009 722

70 000

-6 939 722

-6 350 483

0

200 000

200 000

0

-886 000

886 000

0

59 632

-88 000

455 000

367 000

424 027

0
0

515 000
1 600 000

515 000
1 600 000

450 718
2 498 629

Sum

-974 000

3 656 000

2 682 000

3 433 006

4 - Utvikling
52007 - Samlinger bredde (U13+U15)
74035 - Utviklingstiltak
74033 - Anlegg

-80 000
-140 000
0

180 000
656 000
100 000

100 000
516 000
100 000

58 834
212 177
38 791

Sum

-220 000

936 000

716 000

309 802

5 - Konkurranse
32010 - NIC
32060 - Støtte konkurranser

-150 000
-380 000

200 000
628 000

50 000
248 000

7 521
115 815

0

60 000

60 000

29 623

-530 000

888 000

358 000

152 959

-242 000

352 000

110 000

16 537

-50 000
-44 000

100 000
242 000

50 000
198 000

10 293
80 191

-336 000

694 000

358 000

107 021

-9 069 722

9 924 000

854 278

997 754

3 - Toppidrett
52004 - Para
52001 - Støtte Olympiatoppen
52009 - Junior
52028 - Senior
52032 - Tilrettelegging toppsatsing

51000 - Dommere
Sum
6 - Kompetanse
32040 - Trener/dommer / oppmannsutvikling
32045 - Badminton i skolen
74004 - Kompetanse
Sum
Totalt
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BUDSJETT

FORSLAG BUDSJETT
2023 & 2024

Årsbud.
innt.

Årsbud. kostn.

Forslag foreløpig
budsjett 2023-2024

Foreløpig regnskap
2021

1 - Administrasjon
17000 - Møteutgifter

0

215 000

215 000

294 279

95000 - Administrasjon

0

3 400 000

3 400 000

3 045 811

95001 - Merker / gaver

0

10 000

10 000

5 359

Sum

0

3 625 000

3 625 000

3 345 449

32006 - NIF - Støtte b&u - Post 3
34000 - Inntektsbringende tiltak

-1 650 000
-835 000

0
30 000

-1 650 000
-805 000

-1 460 433
-880 271

98000 - Medlemslisens / klubbavgift

-1 340 000

40 000

-1 300 000

-881 463

98015 - Rammetilsk. NIF - Post 2

-3 300 000

0

-3 300 000

-3 128 316

Sum

-7 125 000

70 000

-7 055 000

-6 350 483

-886 000
-240 000

886 000
495 000

0
255 000

59 632
424 027

52028 - Senior

0

515 000

515 000

450 718

52032 - Tilrettelegging toppsatsing

0

1 260 000

1 260 000

2 498 629

-240 000

2 270 000

2 030 000

3 433 006

52007 - Samlinger bredde (U13+U15)

-80 000

180 000

100 000

58 834

74035 - Utviklingstiltak

-50 000

566 000

516 000

212 177

0

100 000

100 000

38 791

-130 000

846 000

716 000

309 802

32010 - NIC

-150 000

200 000

50 000

7 521

32060 - Støtte konkurranser

-380 000

628 000

248 000

115 815

0

60 000

60 000

29 623

-530 000

888 000

358 000

152 959

32040 - Trener/dommer / oppmannsutvikling

-42 000

152 000

110 000

16 537

32045 - Badminton i skolen
74004 - Kompetanse

-60 000
-44 000

110 000
242 000

50 000
198 000

10 293
80 191

-146 000

504 000

358 000

107 021

-8 171 000

8 203 000

32 000

997 754

2 - Finans/marked

3 - Toppidrett
52001 - Støtte Olympiatoppen
52009 - Junior

Sum
4 - Utvikling

74033 - Anlegg
Sum
5 - Konkurranse

51000 - Dommere
Sum
6 - Kompetanse

Sum
Totalt
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