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28.01.2013-1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte, samt 
valg av referent  
Godkjent, BC valgt til referent 
Sven: Oppføring av sak ang. Summer Camp for Little League 
  

Møteleder 

28.01.2013-2 Økonomisk status 
3. kvartal forventes ferdig ført i løpet av uken. 
 

BC 

28.01.2013-3 Strategiprosess 2013 - recap 
Referat sendt ut. Aksjonspunkter fra møtet 13. – 14. januar 
videreføres til neste styremøte.  
Sven utarbeider en ny APL og påbegynner arbeid med møtehjul. 
Sven har sendt ut referat fra lagledermøtet og besvart eventuelle 
kommentarer. 
BC kontakter Philip angående Little League og sesongplan. Forslag til 
krav om satsing på barn og ungdom for å kunne delta i seniorliga – 
må i så fall fremmes før generalforsamling i medio mars. 
Sven setter opp en liste for hovedtema og ansvarlig i kommende 
styremøter. 
 

Alle 

28.01.2013-4 Saker til orientering 
1) CEB/ESF-kongress 

Flybilletter og hotell er bestilt og bekreftet. 
2) IBAF-kongress, Tokyo, 14. april 

BC reiser til Tokyo. Hvor vidt noen andre reiser i tillegg 
holdes åpent inntil videre. 
 

BC 
 
 
 

28.01.2013-5 Innkomne saker 
1) Draftingpool/turneringsreglement 

– Oppdatering sendt ut til lagene. Chris skal sende ut 
utkast til nytt reglement. Forslag sendes ut til høring i 
forbindelse med generalforsamling 2013 

2) Spring training - Portugal 
  – Fremdeles åpen påmelding, mangler noen flere 
deltakere for å kunne bekrefte. 

3) CEB/ESF-kongress, Bled/Slovenia 15. -17. februar ’13 
– Utgår. Se pkt. 4. 

4) Markedskampanje 
– BC undersøker med produsent i Kina av beach flag og 
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pop-up bannere, eventuelt give-aways. 
– Netron/Delfin sender ut veileder for klubbene i 
forbindelse med launch av kampanjen. 

       – Sven sender ut aksjonsplan for kampanjen vår og 
sommer 2013. 
– produksjon av t-skorter (2 farger – rød og marineblå) 
og stickers settes i gang, med logo inkl. batter, samt 
bannere. 

5) Generalforsamling/Lagledermøte 2013  
– Innkallelse er sendt ut. Saksdokumenter må sendes ut 
senest 3. mars. Frist for innsendelse av saker er 17. 
februar. BC legger ut fjorårets dokumenter på DropBox. 
Sven tar ansvar for oppfølging av saksdokumentene. 

6) Nettsider/Score/GameChanger - OBA 
– Intet nytt. BC kontakter Ronny Haugen i NIF-IKT. 

7) Søknad Alligators – baneprosjekt Rommen 
– Oslo kommune v/ EBY har frafalt kravet om betaling 
for grøfting, strøm, utvidelse av backstop og flytting av 
gjerde. Dette betyr at slik det er nå Oslo Alligators 
sannsynligvis ikke ha behov for å søke NSBF om støtte til 
prosjektet. 

8) Barneidrettsbestemmelsene/retningslinjer for 
ungdomsidrett 
– Vedtatt at alle lag med aktive under 13 år skal lagleder 
og eventuelt trener for aktuell gruppe gjennomføre 
NIF’s e-læringsmodul for barneidrettsbestemmelsene.  
Se vedlegg med gjennomgang av saksmateriale. 
Kurs gjennomføres på www.kurs.idrett.no, etter at man 
har foretatt førstegangsregistrering av bruker. Ved 
gjennomføring av kurset vil man også ha dette 
godskrevet i forbindelse med eventuell 
trenerutdannelse under «Trenerløypa». Mer om 
barneidrettsbestemmelsen kan man lese her: 
http://www.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelsero
grettigheter/Sider/rettigheter_bestemmelser.aspx  

9) Opprettelse av «Ungdomskomité» 
– Vedtatt nedsettelse av «Ungdomskomité». BC 
utarbeider forslag til mandat og forespør deltakere fra 
blant annet «Lederkurs for ungdom» som  medlemmer 
av komiteen. 
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28.01.2013-6 Eventuelt/kommende arrangementer 
1) Summer Camp – Little League 

Innspill fra Philip Tolloczko. Må undersøkes om det skal 
gjennomføres Drøbak Baseball Camp. Begynne arbeidet 
med å se på grunnlaget for en camp i Oslo også. 

2) Pitching clinic 
BC koordinerer med Andy med tanke på dato slik at 
klinikken enten blir en utvidelse av 
generalforsamlingshelgen, eller nødvendigvis må flyttes. 
Søker å utvide med softball-kursing også. Styret holdes 
fortløpende informert. 

3) WBC 2013? 
Ingen status. Alek ringer Morten Marius Apenes. 
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