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Sak nr. Sak Ansvarlig 

 

Neste styremøte:   
 Mandag  11 august  2014 kl. 20.00, Skype/telefonkonferanse 

 

160614-1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte, samt 
valg av referent  
Referat og innkallelse godkjent. BC valgt til referent. 
  

AWN 

160614-2 Økonomisk status 
Intet nytt, med unntak av at vi har fått større tildeling på Post 3 for 
2014 (økning på kr 110 000,- fra 2013). Dette er øremerkede midler 
til barne- og ungdomssatsing, samt klubb-, leder og kursutvikling, for 
å sikre rekruttering til idretten og at utøvere blir i idretten. Årets 
tildeling utgjør 89 % av hva NSBF skulle ha fått etter ny Post 3-
modell. Ny modell er implementert, men tildeling vil skje gradvis slik 
at enkelte særforbund som blir negativt påvirket, ikke skal tape for 
mye for raskt. 
 

BCT 

160614-3 Handlingsplan - status 
Utgår 

 
 
 

160614-4 Saker til orientering 
1) Pinse Cup 

Kristiansand arrangerte en bra Pinse-Cup, men ingen 
deltagende lag fra Oslo. Et flott breddearrangement for både 
barn, ungdom og voksne. Reisestøtte til deltakende ungdom 
bidro til at antall deltakere ble større. 
 

 
MM 

160614-5 1) NBL 
a) Dømming 

For 2015 må det sikres uavhengige dommere. Søke blant 
expats og i amerikanskdominerte miljøer i Norge.  
Monica undersøker i det internasjonale miljøet i 
Stavanger. Ansvarsfordelingen mellom 
turneringskomiteen og teknisk komité må bli klarere, 
samt oppfølging mot klubber og konsekvenser for ikke å 
stille med dommere. 

b) Eventuelle konsekvenser for usportslig oppførsel. 
Styret har mottatt muntlige og skriftlige rapporter på 
hendelser og upassende opptreden under NBL1-kamper. 
Rapportene omfatter spesielt én klubb, Oslo Rangers. 
Teknisk Komité involveres i prosessen slik at passende 
disiplinærforføyning eller straff blir ilagt, innenfor NIF 
sine straffebestemmelser. 
Teknisk Komité bes også sende ut retningslinjer for hva 
dommere kan og bør ilegge av reaksjoner under kamp. 
Alle dommere må sende inn offisiell dommerrapport og 
uregelmessigheter på banen SKAL rapporteres. 

 
AWN 
AWN 
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c) Hva gjelder, fjorårets OBR eller årets OBR? 

I henhold til gjeldende turneringsreglement det fjorårets 
offisielle IBAF-regler som gjelder. 
 

160614-6 1) Innkommende saker 
Ingen 

 
 

 

160614-7 1) Eventuelt/kommende arrangementer 
a) Corporate Softball 

 
b) Softball samarbeid med Nordiske land 
c) Youth model møte  
d) Arbeidsmøte ang. Forbundet ansatte og deres 

oppgaver 
e) Årshjul 
f) YBC’s 
g) Årsavsluttningsfest og lagledermøte 

 
SRT 
 
SRT/AWN 
AWN 
 
SRT 

   
 

 


