
 

NSBF styremøte 
Mandag-27-02-2012  
Start: kl. 19:32 
Slutt: kl. 21:07 
Skype/telefonkonferanse 
Tilstede: Christian Abrahamsen, Sven Richard Tønnessen, Aleksander Nilsen, Hege 
Johnson, Bjørn Christian Thode 
Forfall: Siri Walstad, Asbjørn Hollerud, Andy Johnson 

Sak nr. Sak Ansvarlig 

 

Neste styremøte:   
Mandag 12. mars 2012 kl. 19:30, TBD 

 

270212-1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte, samt 
valg av referent  

- Godkjent 
- Referent: Bjørn Christian Thode 

Styret 

270212 -2 Økonomisk status 
- Styrer mot et underskudd, som tidligere redegjort for, noe 

som blant annet skyldes Markedskampanjen 2011- 2013 
- Regnskapet for 2011 er fortsatt ikke ferdig, noe som blant 

annet skyldes at BC ikke fikk levert bilagene til avtalt tid hos 
IRK. Dette gir en utfordring i forhold til å få regnskapet ferdig 
revidert til generalforsamlingen.  

- Lite bevegelse for januar, mottar ca det samme i 
rammetilskudd, Post 3 og Utviklingsorientert Ungdomsidrett 
(Baseball Academy). Vi håper å få inn midler fra 
Bingo/Lotteri, men dette vil være bundet av utviklingsarbeid 
mot aldersgruppen under 19 år 

BC 

270212 -3 Handlingsplan – status 
- Under utvikling i samarbeid med TotalConsult (jfr. 

Strategiprosess). 
 

Styret 

270212 -4 Saker til orientering 
- NBL og NM 2012 – status 

Turneringskomiteen synes usikker på hva mandatet deres er. 
BC tar kontakt med Andy for å avklare dette, og da spesielt i 
forhold til eventuelt nytt NM-format og frister for 
påmelding. 

 

 
BC/Andy 

270212 -5 Innkomne saker 
1) Turneringsreglement 

Mandat til revidering av reglement foreslås overført til 
styret på generalforsamlingen. Argumentet for dette er å 
lette den administrative muligheten for regelendringer raskt 
og fleksibelt. Alle klubber skal imidlertid bli hørt i en 
høringsrunde før endringer innføres. 

2) Scorekeeping 
14. april kan kursholder fra CEB komme til Norge. Alek lager 
invitasjon og program, som sendes BC for gjennomlesning 
før utsendelse. Alek avklarer kostnader i forhold til 
kursholder. Forbundet dekker reisekostnader for inntil 3 
personer. 
Det ønskelige er å få en uavhengig scorekeeper pool. Dette 
må avklares; hva som skal være incitamentet for å være 
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scorekeeper (betaling?), hvem skal føre hva 
(hjemmelag/bortelag?) og hvem skal rapportere? Hva skal 
eventuelt sanksjonen være for ikke å oppfylle kravene til 
scorekeeping? 
Alek undersøker muligheten for deltakelse på scorekurs i 
Tsjekkia, og kostnader i forbindelse med dette. 

3) Strategiprosess 
Alle påminnes om oppgavene som skal presenteres 3. mars, 
samt gjennomføring av personlighetstesten. 

4) Generalforsamling 11. mars 
Alle klubber informeres om at dokumentene er forsinket og 
at forbundet håper å ha alle dokumenter klare senest noen 
dager i forveien. Alle klubber skal gis nødvendig tid og 
mulighet til å gjennomgå dokumentene under 
generalforsamlingen.  

5) Banesøknad – NTNUI 
Ikke mottatt, men forventes inn til neste styremøte. Vil søke 
om støtte til backstop og batting cage, men eierforhold og 
finansiering må avklares med kommunen. 
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270212 -6 Eventuelt/kommende arrangementer 
1) ”Moneyball” i Fredrikstad 

Sven etterlyser bilder etc. fra arrangementet 
2) WBC i Fredrikstad 15. mars 

Fulltegnet og ingenting som tyder på at dette ikke går som 
planlagt. 

3) CEB-kongress 15. – 18. mars. 
Chris, Sven og BC deltar. 

 

Alle 

 


