
 
PROTOKOLL TIL STYREMØTE 7/2017 – 2019 

Torsdag 26. april kl. 16:00-20:00. 
Idrettens hus, Ullevål Stadion 
Tilstede: Mette M. Berg, Vigdis Mørdre, Egil Olsen, Jarle Vordal, 

Hanne Kraus, Jan Otto Møller og Lisbeth Nielsen 

Administrasjonen: Karsten Ølstad 

 

 Saksliste 

 

 

 

Sak 69 – 2017/2019  GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL 

    Se vedlegg 

 

SAK 67: Bemerkning: Styret ble enige om 1/3 premiering i klasse 5, 

gjeldende fra 01.01.2019 

 

Vedtak: 

Styre besluttet å godkjenne protokoll fra styremøte 6 2017/2019 med 

bemerkning sak 67 

    

 

Sak 70 – 2017/2019  Informasjon 

   

    Trenerkurs Danmark 

     

Norge hadde fire trenere på trenerkurs i Danmark, 13.-15 mars. Egil 

Lundin, Wenche Darell Arvesen, Solveig Nilsen og Ivan Mikkelsen.  

 

   Opprettet basisbruker for Egil Lundin 

   

For å sikre og bevare kontakten vår landslagstrener har med utøvere og 

trenere, opprettet man en basis bruker for landslagstrener. Dette 

innebærer at landslagstreneren får egen epost adresse. Kostnad 200,- pr 

mnd.  

 

  

 

 



Søknad Reidar Holsts legat 

 

Søknaden vi hadde inne hos Reidar Holsts legat ble avslått 13.04.18 

 

 

Ledermøte 2018 

 

Administrasjonen forteller om tilbakemeldinger fra deltagere.  

 

Utviklingssamling 7.-8 april 

 

21 deltagere deltok under vår utviklingssamling på Norges 

Idrettshøyskolen og Olympiatoppen. Dette er ny rekord. 

Tilbakemeldingene var gode og vi har i ettertid sendt ut et 

tilbakemeldingsskjema.  

 

Dommerkurs 

 

10 deltagere fra 5 klubber deltok på dommerkurs i mars.  

 

Norgesserien 

 

 

Vedtak: 

Styret besluttet å ta informasjonen til orientering 

 

Sak 71 2017/2019  REGNSKAP  

    Regnskapsrapport per 23.03.2018 lagt frem.  

     

    Vedtak: 

Styret besluttet å ta informasjonen til orientering 

 

Sak 72 2017/2019 Avtale Handi Life Sport 

Administrasjonen ved landslagstrener har diskutert muligheten for å få til 

en avtale med Handi Life og at de blir en samarbeidspartner for levering 

av Boccia baller. Handi Life Sport ønsker en distributør i Norge.  

 

Vedtak: 

Styret besluttet å la administrasjonen fremforhandle forslag til avtale 

med Handi Life Sport 

 

 

 



 

 

Sak 73 2017/2018  NM uka 2019 

NM uka har henvendt seg til forbundet og forhørt seg med oss om vi kan 

tenke oss å arrangere vårt NM under NM uka 2019 i Rogaland. Se vedlegg 

for mer informasjon. 

 

 

Vedtak: 

Styret besluttet å være positive til et arrangement som NM UKA og ser 

NM i teppecurling som en mulighet, men at 2019 blir for tidlig for oss.  

  

 

Sak 74 2017/2019  Ting 2019 

 

Norges Fleridrettsforbunds styre har vedtatt ting den 30.-31 mars 2019. I 

den forbindelse bør vårt ting legges til samme helg. 

 

Vedtak: 

Styret besluttet å sette årsmøte i seksjonen Boccia og teppecurling til 

30.mars 2019. Styret ber administrasjonen varsle valgkomiteen så de 

kan iverksette sitt arbeid. 

 

 

 

Sak 75 2017/2019  Klassifiseringskort  

 

    Administrasjonen har siste tid fått flere henvendelser fra personer som 

    mister eller ødelegger sine klassifiseringskort og ønsker nye. Dette  

    skaper mye ekstra arbeid.  

 

Vedtak: 

Styre besluttet at administrasjonen fakturerer kr 200 ved utsendelse av 

nytt klassifiseringskort med virkning fra 01.05.2018 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 



Sak 76 2017/2019   Forslag regel presisering for assistenter til blinde og kl.5 utøvere 

    

Landslagstrener Egil Lundin har foreslått en presisering i regel §3 

Klasseinndeling. Formålet med presiseringen er at det står lite i vårt 

regelverk om hva en assistent i klasse 2 blinde og klasse 5, har lov å hjelpe 

til med.  

 

Forslag til presisering 

 

§3 Klasseinndeling  

 
Klasse 2, Blinde:  
Assistenter kan, når det er spillerens tur:  
• Gå ut på banen og gi signal med f.eks lys eller bjelle.  
• Flytte utøveren i utkastfeltet i riktig retning.  
• Forklare avstander muntlig, og hvor hardt kastet bør være.  
• Gi tegn på ryggen til spilleren hvordan ballene ligger på banen.  

 
Klasse 5: Assistenter kan, når det er spillerens tur:  
• Flytte utøveren i utkastfeltet i riktig retning.  
• Forklare avstander muntlig, og hvordan de bør kaste.  
I lagspill kan en assistent hjelpe flere utøvere og forflytte seg mellom 
utkastfeltene under lagets kast/spill.  
 

 

Vedtak: 

Styret besluttet å vedta regelpresisering i §3 Klasseinndeling gjeldene fra 

01.01.2019. 

 

 

       

 

Sak 77 2017/2019  Nordisk mesterskap 2020 

Jan Otto orienterte styret om sitt besøk hos Oslofjord Convention Center. 

 Han har innhentet et pristilbud som styret ble presentert. Vigdis og 

Karsten i administrasjonen innhenter tilbud hos Quality Airport Hotel 

Gardermoen.  

Vedtak: 

Styret tar informasjonen til orientering og Nordisk mesterskap 2020 i 

Norge legges til 7.-10 mai 2020. 

 

     

 



Sak 78 2017/2019  Eventuelt 

 

    Status miljøsamling 

Administrasjonen informerte om samlingen og antall påmeldte. Pr 

26.04.18 har ingen meldt seg på samlingen. Administrasjonen jobber 

videre for å få med deltagere. Søknadsfrist 16.05.18 

 Søknad herreløs arv 

 

23.04.18 ble vår søknad på 150 000 kr hos LNU Herreløs Arv bevilget.  

Midlene fra søknaden skal brukes til å dekke vår miljøsamling på Hurdal 

syn- og mestringssenter.  

 

    Renneprosjekt 

Seksjonen har gjort en avtale med Skeno AS om å bygge en 

funksjonsrenne som skal kunne brukes av utøvere i Norge. Levering av 

protype er satt til 23.mai 2018. 

    Samordnet rapportering 

    Administrasjonen gikk igjennom foreløpig registrering pr 26.04.18. 

 

    Kurs renneassistenter 

Det vil i løpet av høsten 2018 bli satt opp et kurs for renneassistenter.  

 Kurset vil bli satt opp som 4-timers kurs.   

 

    Vedtak: 

    Styret tar informasjonen til orientering 

     

     

 

 

 

 

 


