
 

NSBF styremøte 
Mandag-06-02-2012 kl. 19:30 - 21:00 
Skype/telefonkonferanse 
Tilstede: Christian Abrahamsen, Sven Richard Tønnessen, Aleksander Nilsen, 
Bjørn Christian Thode, Peter Bonovich (TK) 
Forfall: Hege Haugen, Siri Walstad, Asbjørn Hollerud, Andy Johnson 
Start: 19:30 
Slutt: 20:45 

Sak nr. Sak Ansvarlig 

 

Neste styremøte:   
Mandag 27. februar 2012 kl. 19:30, TBD 

 

060212-1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte, samt 
valg av referent  
- Godkjent 

Styret 

060212 -2 Økonomisk status 
- Endelig regnskap skulle vært fremlagt i dag, men BC har ikke 

rukket å fremlegge alle bilag for IRK. Alle bilag skal være levert 
IRK innen BC reiser til Thailand slik at et 99 % regnskap kan 
fremlegges etter at han returnerer.  

BC 

060212 -3 Handlingsplan – status 
- Chris redegjorde enkelt for Strategiprosessen i samarbeid med 

TotalConsult. God fremdrift. Håper å kunne fremlegge noe til 
generalforsamlingen i mars. 

Styret 

060212 -4 Saker til orientering 
- Status Netron:  

Lagt ut på Dropbox, fase 1 er vi godt i gang med: Må samkjøres 
med klubbene og måleparametrene for kampanjen må 
klarlegges. Foto/video må gjøres parallelt med begynnelsen av 
fase 2 pga av forsinkelsen H-2011. Skal være klart i begynnelsen 
av NBL 2012. Sven forplikter seg til å innkalle Netron til møte for 
oppdatering på elementer i kampanjen som er forsinket.  
 

- Høring ”Spillemidler til utstyr”:  
BC orienterte. 
 

- Idrettsregistreringen:  
754 aktive og 16 klubber registrerte så langt, mot 752 og 18 for 
2010. Ventes korreksjon både for Bekkestua (ikke registrert pr 
31/1), og antall aktive hos ISS og Stavanger Softball og Baseball 
Club. 
 

- Teknisk Komité:  
Ønsker å sende 2 deltakere til Jim Evans Baseball Camp i Sveits. 
Peter legger frem antatt kostnad for behandling innen neste 
styremøte. Det skal avholdes dommerkurs med instruktører fra 
CEB i løpet av april. Alek har kontakt med Linda Steijger i CEB 
angående scorekeepingkurs. Sven må sende oppdatert 
laglederliste til Peter.  

 
Sven 
 
 
 
 
 
 
 
BC 
 
 
BC 
 
 
 
 
 
Peter 

060212 -5 Innkomne saker 
1) Turneringsreglement (vedlegg) 

- Styret jobber videre individuelt med forslag til endringer med 
målsetting om å presentere under årets generalforsamling. 

 

 
Sven 
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2) Scorekeeping (vedlegg) 
- Alek gjennomgikk scorekeeperplan for 2012 og fremdrift. Vi 

kommer til å satse på bruk av GameChanger inntil videre. 
 

3) Søknad Fredrikstad Bears (vedlegg) 
- Søknad godkjennes mot faktura fra Østfoldhallen, samt at det 

sendes inn økonomisk rapport med prosjektbeskrivelse. 
 
4) Strategiprosess (vedlegg) 

 - Neste modul er 3. mars kl 10:00, på Ullevål. 
 

    5) Minnesota Baseball Trip (vedlegg) 
- Vurderes på nytt etter prosess 3. mars, avskrives ikke for 2012 

men kanskje bedre å gjennomføre etter at vi har kommet 
lengre i strategiprosessen. 

 
    6) Generalforsamling 11. mars 

- Valgkomité og Kontrollkomité må følges opp i forhold til 
innstillinger og rapporter. Andy og Peter ferdigstiller rapporter 
for sine områder, alle dokumenter må være ferdig for 
utsendelse senest 26. februar. 

- Sven utarbeider plan og innkallelse til lagledermøte i 
forbindelse med generalforsamlingen. 

 

 
Alek 
 
 
 
BC 
 
 
 
BC 
 
 
Andy 
 
 
 
 
Styret 
 
 

060212 -6 Eventuelt/kommende arrangementer 
1) Serie 2012 

- 5 påmeldte lag til NBL 2012; Oslo Pretenders Rascals, Oslo 
Pretenders Outcasts, Oslo Alligators, NTNUI Knickers og ØHIL 
Royals. 

- Dominikanerne ønsker å være med men må starte klubb og 
oppfylle alle formelle krav og frister for å kunne delta i NBL 
2012. Turneringskomiteen tar endelig avgjørelse. Mest 
sannsynlig anbefales de å delta i NM 2012. 

 

 
Styret 
 

 


