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Sak nr. Sak Ansvarlig 

 

Neste styremøte:   
Mandag 05.01 2014 kl. 20:00, Skype 

081214-1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte, samt 
valg av referent  

- Innkallelse og referat godkjent 
- Bjørn Christian valgt til referent 

SRMT 

081214 -2 Oppsummering av lagledermøte og innspill per mail 
Aleksander presenterte referatet, og styret har behandlet de viktigste 
punktene: 

- Viktige regelendringer er vedtatt og kommunisert til 
klubbene i form av infoskriv. 

- NSBF kaller inn utvalgte representanter til planleggingsmøte 
for Little League i løpet av desember. 

- NSBF fasiliterer planlegging av YBC i 2014 og viderefører 
støtteordninger. 

 

AWN 

081214 -3 Diskutere nytt turneringsstyringsmodell 
Det er god fremdrift på turneringsstyringsmodellen. Vi regner med å 
annonsere forespørsel om søknader for Teknisk Direktør-roller innen 
jul, og ha ferdigstilt turneringsstyringsmodellen innen utgangen av 
februar. 
 

SRMT 

081214 -4 Bistand til uformell softballklubb 
Et miljø som spiller regelmessig rekreasjonell softball i 
Frognerparken er i ferd med å stifte klubb. De er foreløpig ca. 35 
medlemmer og har gode utsikter for å vokse og skape et godt 
softballmiljø. Sven redegjorde for bakgrunnen for prosjektet, som er 
et uformelt lavterskeltilbud. Etter diskusjon om hvordan NSBF kunne 
tilrettelegge for økt lavterskel softballtilbud ble det vedtatt en ny 
støtteordring. 
 Vedtak:  
Nystartet softballklubb, oppstart av eller økt medlemstall i 
softballaktivitet i eksisterende klubb, gir rett til å søke om inntil kr 
200,- per softballspiller i økning fra høyest historisk medlemsantall i 
idrettsregistreringen. For nyetablerte lag kan dette gjøres på 
forskudd etter opprettelse av klubb. Total støtte blir avregnet etter 
innsendelse av utgiftsdokumentasjon og dokumentasjon på faktisk 
aktivitetsdeltagelse. For utbetaling av støtten forutsettes det at nye 
medlemmer har betalt medlemskontingent til klubben, samt 
dokumentasjon til at midlene har blitt brukt til tiltenkt formål. 

SRMT 

081214 -5 
 

Turneringsreglement 
Vedtak:  
Turneringsreglementet gjøres til fast sak på styremøteagendaen, og 
revidert turneringsreglement lanseres og blir gjeldende for sesongen 
2015. 

Alle 
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081214 -6 
 

Fornyet dommersatsning 
Alek presenterte nytt konsept for dommerrekruttering og -
utdanning. 
 Vedtak:  
Grunnprinsippene i ny opplæringsstige og nye dommersatser vedtatt. 
Teknisk Komité har ansvaret for det videre arbeidet og 
implementeringen, i samarbeid med Aleksander.  

AWN 

081214 -7 Innkomne saker 
1) Søknad bane- og arrangementsstøtte Oslo Alligators 

Søknad godkjennes enstemmig, hvor Sven Richard 
Tønnessen var inhabil grunnet medlemskap i Oslo 
Alligators. Det presiseres at klubben burde ha søkt på 
forhånd, men forbundet støtter prosjektet og oppfordrer 
klubben til også å søke om støtte til utvidelse av tribunen 
dersom dette ferdigstilles i løpet av 2015-sesongen. 

Alle 

081214 -8 Eventuelt/kommende arrangementer (info) 
1) Hands-on Instructional Coach’s Clinic 

Andy Johnson og Fabian Weber har tatt initiativ til et 
kombinert trenerkurs/try-out, som skal avholdes i slutten 
av januar. Kurset skal vektlegge hvordan man utvikler og 
forbereder spillere på klubbnivå, for deltakelse på 
landslag og i akademiet. 

2) WBC 2015 
Arrangeres i Østfoldhallen 14. mars, i samarbeid med 
Fredrikstad Bears. Det  opprettes arrangement på 
www.deltager.no snarlig. Påmelding åpnes medio 
januar. 

3) Aktiv 2015 
24. -26. april arrangeres messe på Norges Varemesse i 
Lillestrøm, samt i Stavanger. Messen er et samarbeid 
mellom nærings- og friluftsliv, og idretten. NSBF vil være 
representert i Lillestrøm og Stavanger Baseballklubb 
ønsker å delta på messen i Stavanger. Bjørn Christian har 
prosjektansvar for messen i Lillestrøm. 

 
AWN/BCT 
 
 
 
 
AWN 
 
 
 
 
BCT 

 

http://www.deltager.no/

