Styreprotokoll

Protokoll fra telefonstyremøte 5.februar
Til stede:
x Jostein Sørvoll

x

Eva Flått

x

Tom Danielsen

x

Kari-Anne Opsahl

x

Kristian B. Ellingsen

x

Reinhold Fieler

x

Astrid Steen Lybæk

x

Anita Karlsen

Merknad: For øvrig var Allan Livgård tilstede under sak 1- Status EM

Sak 1/15 Status EM
Allan informerte om at arbeidet med EM går etter planen.
I uke 7 skal NBF møte EBL i Tromsø hvor agendaen for møtet er:
 Omvisning av spillelokalet
 Forhandling kontrakt
 Ungdoms EM
For NBF møter Jostein Sørvoll, Inger Hjellemarken og Rune Kufaas.
Det er åpnet for påmelding til mesterskapet uten særlig respons. Dette til tross for 10%
rabatt ved tidlig påmelding. Rabattordningen samt info om hvordan man melder seg på,
blir det informert om via brev(mail) til medlemmene i NBF i løpet av uke 7.
Det er fortsatt ikke kommet noen avklaring på tilskudd fra departementet, og prosjektet
styres ut i fra opprinnelig budsjett. Rune Kufaas har gitt tilbakemelding om at prosjektet
går i pluss selv uten tilskudd fra departementet, da med forbehold om at påmeldingen er i
henhold til budsjett. Videre har EBL gitt tilbakemelding om at de markedsfører
arrangementet i Europa.
Rune Kufaas vil være tilstede på styremøtet 28.februar, hvor han informerer om EM i
henhold til oppdatert prosjektplan.
Vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 2/15 Status drift
Det har over lengre tid vært høyt sykefravær i administrasjonen til NBF. Siden jul har
situasjonen forverret seg da administrasjonen har vært uten leder pga sykdom. I perioden
har noen av styrets medlemmer fungert som arbeidende styremedlemmer, og
administrasjonens oppgaver er i vare tatt på en tilfredsstillende måte. Det er en krevende
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tid for NBF, med tanke på årsregnskap, revisjon, kretsledermøte og arrangementet EM. I
en slik situasjon vil arbeidsbelastningen være stor for de som er i jobb. Leder er forventet
tilbake i jobb i uke 7. Videre er Kristian Ellingsen tilsatt som vikar i 100% stilling i
forbindelse med svangerskapspermisjonen til Marianne Harding.
Vedtak:
Styret i NBF har tett oppfølging av utviklingen av sykefraværet i administrasjonen, og gjør
tiltak ut i fra behov som evt kommer.

Sak 3/15 EM i Tromsø - Norsk landslag?
Det er ingen tradisjon for å sende landslag til åpne EM, men som vertsland er det kommet
flere synspunkter på at Norge bør stille med lag. En av grunnene for at landslaget ikke
stiller i åpne EM er at flere av landslagspillerne er profesjonelle spillere, og vil spille for
sine profflag.
Vedtak:
Som vertsland ønsker NBF å invitere U 25 laget som ble verdensmestre i 2014 samt U 20
laget som ble bronsevinnere i 2014, til å spille for Norge i åpent EM lag.
NBF ønsker å bidra til at spillere som er tatt ut i landslagstroppen får internasjonal
matching, ved å bidra med økonomisk støtte i forbindelse med spilling under EM i Tromsø.
Forutsetningen er at de spiller med sin makker, og ikke tilhører et profflag. Spillerne sender
selv søknad om økonomisk støtte til NBF

Oslo den:

Jostein Sørvoll

Tom Danielsen

Kristian Ellingsen

Signatur

Signatur

Signatur

______________________

______________________ ______________________

Astrid Steen Lybæk

Eva Flått

Anita Karlsen

Signatur

Signatur

Signatur

______________________

______________________ ______________________

Kari-Anne Opsahl
Signatur
______________________
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