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190514-1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte, samt 
valg av referent  
Innkallelse og referat godkjent. BC valgt til referent. 

AWN 

190514-2 Økonomisk status 
BC redegjorde og beklaget at regnskapet for Q1 fremdeles ikke var 
helt klart. Ingen endringer av betydning utover det forventede 
underskuddet på landslagssatsingen. Deltakerne er nå innforstått 
med at egenandelen settes til kr 4 000,-. Dette kan også «betales» i 
form av dugnad for forbundet, f.eks. i forbindelse med 
arrangementet forbundet deltar på. 

BCT 

190514-3 Handlingsplan - status 
Oppdatering på progresjon og resultater så langt 

1) Styrets arbeid og struktur 
Utsettes grunnet forfall fra 3 styremedlemmer. 

2) Barn og Ungdom 
Første runde i YBC arrangeres under Pinse-Cupen. 

3) Anlegg 
Ikke noe nytt, men Alek redegjorde for progresjon for Lade. 

4) Kjennskap og media 
Intet nytt. 

 
 
SRT 
 
AWN/BCT 
 
AWN/BCT 
 
SRT/BCT 
 

190514-4 Saker til orientering 
1) NBL 

a) Status 
Kun 1 kamp utsatt pga. vær.  1 kamp hvor det manglet 
dommere. 1 kamp spilt under protest. Styret avventer 
rapporter og innstillinger på disiplinærreaksjon fra 
Teknisk Komité. 

b) Utvisninger 
2 utvisninger så langt på grunn av usportslig opptreden. 
Styret avventer rapport og innstilling på 
disiplinærreaksjon fra Teknisk Komité. 

2) NM 
Første runde helgen 24. – 25. mai. 6 deltakende lag i 2 
grupper, hhv. på Rommen og Dønnestad.  

3) Scorekeeping 
Karl Duncker gjør en god jobb med dette. Fremdeles 
utfordrende med mangelfulle og feil utfylte skjema.  

 
 
BCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCT 
 
 
AWN 

190514-5 1) Roster-regler 
Rostere skal offentliggjøres på forbundets hjemmesider. Nye 
skjemaer for preliminær roster og oppdaterte rostere blir 
lagt ut. Styret undersøker med Karl Duncker om han har 
mulighet til å føre kontroll med lisenser og lovlige/ulovlige 
spillere i forbindelse med føring av scoresheets. Alle lag som 
blir tatt i bruk av ikke-lisensierte spillere eller bruk av andre 

BCT 
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ulovlige spillere, vil i første omgang motta skriftlig advarsel. 
Ved senere brudd vil laget som har brutt reglene, automatisk 
tape kampen 7-0, i henhold til Turneringsreglementets §3.12 
og §4.2.7.  

2) Websider og roster 
Se forrige punkt. 

 
 
 
 
BCT/AWN 

190514-6 1) Innkommende saker 
a) Rangers søknad 

Styret stiller seg positiv å støtte et nystartet lag, men 
søknaden mangler prosjektbeskrivelse, budsjett og 
finansieringsplan. Dersom klubben sender inn 
tilfredsstillende dokumentasjon i henhold til 
søknadskriterier, vil klubben tildeles inntil 50 % av 
søknadssum, allikevel begrenset oppad til tidligere 
sjablongmessig beløp for reisestøtte, i dette tilfellet  
kr 2 375,52. Styret presiserer at den automatiske 
reisestøtteordningen ble avviklet f.o.m 2014-sesongen. 
Lag som ønsker reisestøtte må nå søke om dette ved å 
bruke NSBF sitt offisielle søknadsskjema, og kun lag som 
kan dokumentere mer enn 2 reiser per sesong per 
offisiell NSBF-turnering, vil automatisk få innvilget 
reisestøttesøknad etter reisestøttemodellen. Nystartede 
lag kan få innvilget støtte til sin første reise i forbindelse 
med serie og/eller NM, dersom søknad er 
tilfredsstillende utfylt og dokumentert.   

 
Alle 

190514-7 1) Eventuelt/kommende arrangementer 
a) Beeball Clinic i Sverige 

BC undersøker i hvilken grad det vil bli arrangert 
Beeball-clinic i Skövde. Det kommuniseres til 
klubbene at forbundet støtter reise for inntil 2 
personer for å delta på denne klinikken. 

b) Softball samarbeid med Nordiske land 
Baltic Open i Skövde 6. – 8. juni. Forbundet støtter 
deltakere som ønsker å delta med inntil kr 10 000,- 
til å dekke faktiske reisekostnader og losji under 
arrangementet, som et led i arbeidet med å utvikle 
softballaktiviteten i Norge. 

c) Ungdomsmodell-møte 
Utsettes. 

d) Arbeidsmøte ang. forbundet ansatte og deres 
oppgaver 
Utsettes. 

e) Årshjul 
Utsettes. 

 
AWN/BCT 
 
 
 
 
SRT 
 
 
 
 
 
AWN 
 
SRT 
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f) YBC’s 
Sven sender e-post til Andy Johnson vedrørende 
påmelding til YBC i Kristiansand i Pinsen, og 
etterspør hvor vidt invitasjonen er kommunisert 
godt nok. 

g) Årsavsluttningsfest og lagledermøte 
Utsettes. 

SRT 

   
 

 


