
 

NSBF styremøte 
Mandag-26-03-2012 kl. 19:30 - 21:30 
Skype/telefonkonferanse 
Fremmøtte: Christian Abrahamsen, Sven Richard Tønnessen, Aleksander Nilsen, 
Hege Haugen, Bjørn Christian Thode 
Forfall: Siri Walstad, Asbjørn Hollerud 

Sak nr. Sak Ansvarlig 

 

Neste styremøte:   
Mandag 16. april 2012 kl. 19:30, TBD 

 

260312-1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte, samt 
valg av referent og status for arbeidsoppgaver siden forrige møte 
Referent Bjørn Chr. Thode, referat godkjent. 
Status saker fra forrige møte ble gjennomgått av styret og Sven 
presenterer en aksjonspunktliste til neste styremøte. 

Styret 

260312-2 Økonomisk status 
Første kvartal er ikke klart enda, men resultatet for 2011 ble 
forbedret med ca kr 172 000,- medio mars pga en ikke ventet 
utbetaling i forbindelse med vår Lotterilisens. Det gir et positivt 
resultat for 2011 på ca kr 85 000,- 
 

BC 

260312-3 Handlingsplan – status 
Ikke behandlet. 
 

Styret 

260312-4 Saker til orientering 
1) NBL og NM 2012 – status 

Oppsett for NBL v2 er sendt ut og det ser ut til å være det 
meste realistiske i forhold til banearbeid på Rommen og 
Rud. 

2) CEB-kongress, Rotterdam 15. – 17. mars 
Chris, Sven og BC representerte forbundet. En god 
kongress for vår del i forhold til ”Trenerløypa” og KNBSB 
sin presentasjon av ”BeeBall”. Dramatisk kongress i 
forhold president og generalsekretær sin avgang. 
 

 
BC/Andy 
 
 
 
Chris/BC 

260312-5 Saker til behandling 
1) Generalforsamling 

- Årsberetning 
Utkast sendes ut i løpet av kvelden 26. mars til hele 
styret for gjennomgang og revidering før utsendelse. 

- Revisjon/Økonomisk rapport 2011/Budsjett 2012 
Revisjonsutkast blir sendt ut til klubber innen fristen, vil 
da bare mangle underskrifter fra styremedlemmer for å 
være fullstendig. 

- Valgkomité 
Innstilling skal bli sendt ut innen fristen. 

- Kontrollkomité 
Har mottatt all nødvendig informasjon og avventer svar 
fra komitéleder. Utkast til revisjonsrapport forventes i 
løpet av denne uken og innen frist for utsendelse. 

- Handlingsplan/langtidsbudsjett 
* www.DetteErBaseball.no / markedskampanje 
Netron ønsker å ha presentasjon på AGM, styret blir 
informert før AGM. 

 
Styret 
Chris 
 
 
BC/Styret 
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BC 
 
 
 
Styret 
 
 
 
Styret 

http://www.detteerbaseball.no/
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- Turneringsreglement 
Forlag til endring av Turneringsreglement vedtatt. 

- Ny lovnorm for særforbund 
* Vedtatt Idrettstinget 2011, må vedtas 15.04.12 
Styret vedtok forslaget til ny lov for NSBF 

 
Alle dokumenter må være ferdigbehandlet og utsendt 
innen 30. mars. 

 
2) Scorekeepingkurs 

Ligger an til 20-30 deltakere 14. april. 
Arrangementsplass er fortsatt ikke satt, avhengig av 
antall påmeldte. Alek sjekker GameChanger og 
mulighetene for implementering av løsningen. TAS ser 
ikke ut som løsning 
 

3) Ekstraordinært Idrettsting 8. - 9. juni 2012 
Styret enstemmig bak ønsket om Ekstraordinært 
Idrettsting. 

 

 
BC/Styret 
 
 
 
 
 
 
 
Alek 
 
 
 
 
 
Styret 

260312-6 
 
 

Eventuelt/kommende arrangementer 
1) WBC – oppdatering 

En suksess i år også. Alek følger opp fremtidige 
arrangementer i forhold til søknader og 
rapportering. Alek etterlyser informasjon om lag, 
resultater og kort sammendrag for hjemmsidene til 
forbundet. 

2) NSBF 25-års jubileum 2016 – CEB/ESF-kongress? 
En idé som kom opp i forbindelse med Rotterdam. 
Kan arrangeres i forbindelse Youth Olympic Games 
på Lillehammer i samme arrangementsperiode. 
 

3) Meltwater News 
Ser for dyrt ut for vårt forbund i forhold til mulig 
anvendelse. 

 

 
Alek 
 
 
 
 
 
BC 
 
 
 
 
Sven 
 

 


