
 

Referat NSBF styremøte 
Mandag-03-06-2013 kl. 20:20-22:15 
Skype/telefonkonferanse/møtested 
Innkalt  
Tilstede: Sven Tønnessen, Aleksander Nilsen, Marie Paulun 
Administrasjon: Bjørn Christian Thode 
  

Sak nr. Sak Ansvarlig 

 

Neste styremøte:   
 Mandag. 1. juli 2013 kl. 20:00, TBA 

 

03.06.2013-1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte, samt 
valg av referent. Gjennomgang APL 
- Godkjent innkallelse og referat 
- BC valgt til møtereferent 
- APL: gjennomgått for hver enkelt av de fremmøtte 

 

Møteleder 

03.06.2013-2 Økonomisk status 
- Rapport for Q1 sende ut ASAP! 
 

BC 

03.06.2013-3 Saker til orientering 
1) Ledermøte NIF 31. mai – 1. juni, Sandefjord 

BC representerte og ga en kort oppsummering. Viktige 
saker på agendaen var OL/PL i Oslo 2022, og evaluering 
av Toppidrettsrapporten/OLT. 
 

2) Little League 
BC har sendt ut forslag til kampdatoer til aktuelle klubber 
i østlandsområdet. Mulig med arrangement 22. -23. juni 
på Rommen da YBC i Stavanger utgår. 
 

3) Softballkonsept 
Månedlige softballarrangementer i Oslo og Bærum. Bistå 
oppbygging av klubb på Toten. 
Behov for markedsføringsmateriale, Sven kontakter 
Netron/Delfin Design. 
Behov for utstyr, spesielt 12’’ hansker. Alek kontakter 
HomerunMonkey for prisforespørsel. 
Sven/Marie sender ut informasjon til alle som har 
registrert seg som lagledere før 7. juni. 
 

4) Beeballkonsept 
Utarbeidet konsept med målsetting om 600 barnemøter i 
2013 (1 gymtime = 20 barn = 30 gymtimer). Leverer 
rapport. Alle klubber forventes å gjennomføre minst 2 
barnemøter i løpet av 2013 og alle klubber som 
gjennomfører 100 barnemøter får beholde beeball-
pakken. Den klubben som har flest dokumenterte 
barneinteraksjoner får valgfritt utstyr for kr 3 000,-. 
 
Alle instruktører må ha politiattest. Det er også en 
forutsetning for å beholde utstyr og ha muligheten for å 
vinne ekstra utstyr at alle instruktører har gjennomført 
kurset «Barneidrettens verdigrunnlag» på 
www.kurs.idrett.no. 
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5) Scorekeeping 
Går bedre men det er fremdeles utfordringer i forhold til 
enkelte lag. Klubber anmodes om å bistå nye klubber der 
hvor de sliter med scorekeeping. GameChanger er nå 
betalt og Alek informerer klubbene om bruken innen en 
uke. 
 

6) Youth Baseball Classic 
Stavanger YBC utgå, men det satses hardere på Oslo YBC. 
Det må gjøres en evaluering av prosessen forut for 
Stavanger-arrangementet. 
 

03.06.2013-4 Innkomne saker 
1) Nye retningslinjer reisebestilling/egenandeler 

Intet nytt, BC jobber videre med saken. 
 

 
BC 
 

03.06.2013-5 Eventuelt/kommende arrangementer 
1) Frognerparken 30. juni/ESPN America 

Behov for folk til å hjelpe til på stand. Alek og Sven 
sjekker sine kalendere. Vi hører med OBA også, i tillegg 
satser vi på at Little League-lag kan bistå i forhold 
barnekampen under arrangementet. 
 
Sponsoratet med ESPN America må sjekkes da disse 
trekker seg ut av Europa. I tillegg er det lagt 
begrensninger på profilering under arrangementet fra 
Oslo Kommune. 
 

2) Privat visning «#42»? 
Intet nytt, BC kontakter Warner Bros. Norge for 
oppdatering. 
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