
 

NSBF styremøte 
Tirsdag-07-04-2015 kl. 19:30 - 21:30 
Skype 
Deltakere: Sven Richard Magerøy Tønnessen, Aleksander Wermers Nilsen, Mari 
Ellingsen, Monica Meling, Torstein Sandaa-Johansen, Bjørn Christian Thode 
 
 

Sak nr. Sak Ansvarlig 

 

Neste styremøte:   
Tidspunkt besluttes på møtet, Skype 

100315-1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte, samt 
valg av referent  
  

SRMT 

100315 -2 Velkommen til styreåret 2015!  

100315 -3 Kort status på oppfølging av tidligere saker og oppgaver 
1) Referat fra generalforsamling 

Venter på signaturer fra representantene som skal underskrive 
protokollen. Blir sendt ut snarest etter signaturene er på plass 

2) Dommersatsning 
Arbeidet med dommersatsingen fortsetter etter forberedelser til 
sesongstart er ferdigstilt. 

3) Kontrakter for ansatte 
Kontraktene fastsettes etter forberedelser til sesongstart er 
ferdigstilt. 

4) Hodestøtteordninger 
Offisiell kommunikasjon om hodestøtteordninger kommer snarest 

5) Mandater for komiteer 
Arbeidet pågår og blir ferdigstilt før sommeren. 

6) Andre utestående saker vi har? 

 
 

100315 -4 Tilsetting av Teknisk Direktør-stillinger 
 
Noel Smith fra Stavanger Baseballklubb tilsettes som Teknisk 
Direktør for NBL1. 
 
Karl Duncker fra NTNUI Knickers/NSBF tilsettes som Teknisk Direktør 
for NLB2Ø og NBL2V. 
 
Kontaktinformasjon legges ut på turneringens nettside snarest. 
 

Alle 

100315 -5 
 

Turneringsreglement 
 
Nye endringer til turneringsreglementet ble vedtatt, etter innspill fra 
Oslo Pretenders. 
 
Nytt offisielt turneringsreglement blir lansert innen offisiell 
seriestarthelg. 
 

Alle 

100315 -6 
 

Forberedelser før seriestart 
Rosterverktøy på Google Docs ble godkjent og ferdigstilles innen 
søndag 12/04. Lenke til verktøyet blir å finne på turneringens 
nettside. 
 
Vi har laget en guide som oppsummerer de viktigste reglene og 
prosessene for å gi bedre oversikt til lagledere. Denne sendes ut til 

Alle 
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lagledere, og lenkes til fra turneringens hjemmeside. 
 

100315 -7 
 

Søknader om arrangering av NM-runder 
Arrangøransvar for 1.runde i NMB ble tildelt Kristiansand Suns. 
 
Arrangøransvar for 2.runde i NBM ble tildelt Oslo Pretenders. 
 
Fullstendige besvarelser på søknadene sendes til klubbene direkte. 
 
 

 

100315 -8 
 

Modell for baseball for barn 
 
Styret har som målsetning å utarbeide en modell for å tilby baseball 
til barn i løpet av 2015. Dette innebærer en struktur for 
gjennomføring av seriespill, samt bistand til klubber som ønsker å 
skape et tilbud til barn. 
 
NSBF har mottatt et dokument med mange gode innspill til dette fra 
Moss Baseballklubb. 
 

 

100315 -9 
 

NSBF-skilt på Dønnestad 
 
Kristiansand Suns har tilbudt NSBF å sette opp et skilt på det nye 
outfield-gjerdet som bygges på Dønnestad. NSBF skal ikke betale noe 
for plassen, men skal dekke kostnaden til skildet. 
 
NSBF ønsker dette, og styremedlem Mari Ellingsen tar ansvar for 
koordinering og gjennomføring av dette. 

 

   

 


