
 

Referat NSBF styremøte 
Mandag-11-03-2013 kl. 20:00-21:00 
Skype/telefonkonferanse/møtested 
Tilstede: 
Styret: Christian Abrahamsen, Sven Tønnessen, Aleksander Nilsen, Ida Abrahamsen, 
Bruce Nester, 
Administrasjon: Bjørn Christian Thode,  

Sak nr. Sak Ansvarlig 

 

Neste styremøte:   
 Mandag. 18. mars 2013 kl. 20:00, TBA 

 

11.03.2013-1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte, samt 
valg av referent  
  

Møteleder 

11.03.2013-2 Økonomisk status 
- Går mot et overskudd på ca. kr 90 000,-. Dette skyldes i all 

hovedsak at kampballer innkjøpt i 2011 har blitt aktivert i 
2012, det ble ikke brukt penger til banebygging som avsatt i 
budsjettet og pga. av manglende ansettelseskontrakt og 
skattekort ble det heller ikke betalt lønnskompensasjon til 
Brian Bach for arbeidet i OBA. 

BC 

11.03.2013-3 Saker til orientering 
1) Markedskampanje 

  – Sven tar kontakt med Netron ang. fremdrift og 
planlegging av arrangementer jamfør e-post. 

 
2) Generalforsamling/Lagledermøte 2013  

– Alle gjennomgår foreløpig utkast til årsberetning i 
løpet av kvelden og kommer med innspill i løpet av 
morgendagen. BC kvalitetssikrer tall. 
– Budsjettforslag ferdigstilles i morgen. Alle i styret 
vurderer innkomne forslag og sender dette til BC. 
– Chris ferdigstiller utkast til turneringsreglement i løpet 
av kvelden. 
– BC kontakter komiteene som er på valg. 
– Lagledere må informeres om tid og sted for 
lagledermøtet og at generalforsamlingen begynner kl 
13:00, mot kl. 12 tidligere år. Dette skyldes 
gjennomføringen av pitcher/catcher-klinikk. 

 
3) Pitching/Catching clinic 

– ca. 30 påmeldte, ca. 20 pitchere og 10 catchere. 
BC koordinerer reise og overnatting for de reisende. 
Sven kontakter for praktisk informasjon og endelig 
tidspunkter for. 

 

 
BC/Sven 
 
 
 
Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sven 

11.03.2013-4 Innkomne saker 
1) Youth League/Little League/NBL 

– BC og Turneringskomiteen koordinerer bruk av 
Rommen-banen inntil Rud og eventuelt andre baner er 
tilgjengelige. 

 
Alle/BC 
 
 
 

11.03.2013-5 Eventuelt/kommende arrangementer 
1)  
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