
 

Referat NSBF styremøte 
Mandag-06-05-2013 kl. 20:00-22:50 
Skype/telefonkonferanse/møtested 
Tilstede  
Styret: Sven Tønnessen, Aleksander Nilsen, Marie Paulun, Matt Connolly 
Administrasjon: Bjørn Christian Thode 
  

Sak nr. Sak Ansvarlig 

 

Neste styremøte:   
 Mandag. 3. juni 2013 kl. 20:00, TBA 

 

06.05.2013-1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte, samt 
valg av referent. Gjennomgang APL 

- Godkjent 
- Bjørn Christian valgt til referent 
- APL – lagt ut på DropBox. 

 

Møteleder 

06.05.2013-2 Økonomisk status 
- Ingen store bevegelser. Har fått oversikt over endelig 

rammefordeling Post 2, samt utviklingsorientert 
ungdomsidrett (UOI). Post 2 er som forventet noen tusen 
over budsjett, mens UIO er øket med ca. kr 94 000,-. 

 

BC 

06.05.2013-3 Saker til orientering 
1) Ledermøte NIF 31. mai – 1. juni, Sandefjord 

- Sven, Alek og BC vurderer hvemfra styret  som skal 
representere på ledermøtet. 

2) Little League 
- Status antall lag, liga og kampoppsett 

Fremdeles usikkert hvilke lag som faktisk skal delta i 
Little League, utenom Stavanger-ligaen. 
BC snakker med Andy og Philip om kampoppsett og 
gir statusoppdatering innen 13. mai. 

- Hvordan oppnå 1000 barneinteraksjoner i 2013? 
Gi incitamenter til klubbene slik at de organiserer 
barnearrangementer og dokumenterer dette, blant 
annet med bilder som kan postes på websidene. 
Sende et BeeBall-sett til Trondheim og et til 
Kristiansand.  
Arrangere BeeBall-kurs for opplæring -> kontakt 
Anton Kops i ESF. Vi vil da motta gratis BeeBall-sett til 
deltakende lag. 
Alek tar ansvar for BeeBall-prosjektet og sender ut 
informasjon så snart det er konkretisert. 

3) Evaluering dommerkurs og status dommere 
- TK mener kurset var en suksess, til tross for lavt 

oppmøte. TK evaluerer gjennomføringen med tanke 
på fremtidig kurs. Alek følger opp overfor Eivind. 

4) Seriestart – status 
- En kamp utsatt pga. regn. Alle andre kamper 

gjennomført. Utfordringer med dommere til 
Trondheim da disse måtte sendes fra Stavanger og 
Kristiansand. 
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5) Softballutvikling 
- Hvordan gjøre softball synlig? Ha faste 

arrangementer i Frognerparken, annen hver uke eller 
en gang i måneden i sommerhalvåret. Vi må ha 
personer fra miljøet som stiller opp slik at det både 
kan gis instruksjon og det blir gjennomført spill. 

- Alek hjelper Marie med utforming av prosjektet, 
plakater og strategier med tanke på incitamenter for 
arrangørklubber. Frist tirsdag 21. mai. 

6) Status hjemmeside NSBF 
- Ny hjemmeside lanseres slik den står nå, men saker 

oppdateres og informasjon må oppdateres 
fortløpende etter hvert som de etterlyses. 

 

Alek/Marie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sven 

06.05.2013-4 Innkomne saker 
1) Søknad Beeball-sett NTNUI Knickers 

- NTNUI mottar et BeeBall-sett til utlån for opprettelse 
av aktivitet i Trygg Lade Idrettslag. 

2) Behov for nye retningslinjer reisebestilling/egenandeler 
- BC utformer retningslinjer tilpasset 

dommerforpliktelser, kurs og NSBF-arrangementer. 
Frist: neste styremøte. 
I mellomtiden følger BC opp klubbene direkte. 

3) Forespørsel backstop Stavanger Softball og Baseball Club 
- BC og Alek følger opp denne saken. 

4) Innkjøp av nye «inflatable batting cages»?  
- På vegne av klubber i Norge går forbundet til innkjøp 

av 3 nye oppblåsbare batting cage. Utsalgspris er 
forventet til å være ca. kr 10 000,- 
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06.05.2013-5 Eventuelt/kommende arrangementer 
1) NM-oppdatering 

- NM-oppsettet er klart og første runde spilles i 2 
grupper i hhv. Kristiansand og Oslo. 

2) Privat visning «#42»? 
- BC jobber mot Warner Bros. Norge for eventuell 

privat visning på kino, med inviterte gjester og annen 
profilering av idretten, i forbindelse med lansering av 
filmen på DVD/Blu-Ray i august. Sven og Alek holdes 
fortløpende oppdatert. 

Alle 
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