
 

PROTOKOLL TIL STYREMØTE 1 /2017 – 2019 

Mandag 24. april kl. 16:00- 19:00.  

Idrettens hus, Ullevål. Møterom 2011 

Tilstede: Mette M. Berg, Vigdis Mørdre, Egil Olsen, Jan Otto 

Møller, Lisbeth Nielsen, Jarle Vordal og Hanne Kraus 

Administrasjonen: Eli Birkeland 

 

 Saksliste 

 

Det ble avsatt 30 minutter til samarbeidsformer i styret og rolleavklaringer 

 

Sak 1 – 2017/2019  GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL 

    Se vedlegg 

Styret besluttet  

å godkjenne protokoll fra styremøtet 12/2015-2017 

    

Sak 2 – 2017/2019  PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 

Protokollen er underskrevet og sendt ut til klubber, og lagt ut på 

hjemmesiden.  

Styret besluttet å  

ta saken til orientering. 

 

Sak 3 – 2017/2019  HANDLINGSPLANEN 2017-2019 

    Gjennomgang og ansvarsfordeling i styret. 

    Utdanning: Jan Otto, Vigdis og Jarle 

    Toppidrett: Mette  

    Bredde: Egil O., Hanne 

    Organisasjon: Jan Otto, Hanne 

    Rekruttering: Vigdis, Hanne, Lisbeth 



 

Sak 4 – 2017/2019  INFORMASJON 

Norgesserien v/ Egil Olsen 

Alle stevner er gjennomført, jamfør terminlisten.  3 teppecurling lag 

og individuelt, 4 bocciastevner individuelt. Egil O. lager forslag om 

premier i Juniorklassen og sender til Eli.  

 

Kurs /utdanning v/ Vigdis 2017 

Kursplan fremlagt. Mye deltakelse og kurs planlagt/gjennomført i 

løpet av våren. 

 

Barents Summer Games 2017 

Torben Simonsen har rekruttert spillere til begge klasser – 

bevegelseshemmede og utviklingshemmede. Hvem som stiller i 

klassen for utviklingshemmede blir klart etter sommerturneringen i 

Innstrandens IL i juni, da dette fungerer som en uttaksturnering.  

 

Styret besluttet  

å ta informasjonen til orientering.  

 

Sak 5 2017/2019  REGNSKAP v/ administrasjonen 

    Regnskapsrapport per 31.03.2017 ble lagt frem. 

 

    Styret besluttet å ta regnskapet til etterretning.  

  

   

Sak 6 2017/2019  KRITERIER FOR DELTAKELSE I NORDISK MESTERSKAP 

Forslag fra Egil Lundin vedrørende uttakskriterier ble lagt frem. 

 

Styret besluttet å fatte følgende uttakskriterier: 

Kriterier for deltakelse i nordisk mesterskap, gjeldende fra 1/1 –

2018 

Fra de to siste års Norgesmesterskap, og de to siste års Norgesserien 

individuelt plukkes de 6 beste ut i hver klasse. De samles til en 



uttakshelg og møter hverandre i dobbelt serie. Resultatet danner 

grunnlaget for uttak.  

 

Sak 7 2017/2019  ARRANGØR AV NM TIL BOCCIA INDIVIDUELT OG TEPPECURLING 

2018     

Vi mangler arrangører til NM i 2018. Harald Grande ved Ålen 

bocciaklubb har sendt inn søknad, men ønsker å flytte datoen til NM 

boccia individuelt.  

Styret besluttet å tildele NM boccia individuelt til Ålen bocciaklubb i 

oktober 2018. Det mangler fortsatt arrangør til teppecurling. Eli sender mail 

til alle klubber hvor det etterlyses søkere av NM i teppecurling 2018. Dato: 

første helgen i november 2018.  

 

Sak 8 2017/2019  SAKER FRA OSLO HANDICAPIDRETTSLAG 

Oslo Handicapidrettslag har sendt inn to forslag til regelendringer i 

boccia til årsmøtet. Disse er videresendt styret. Se vedlegg.  

Styret besluttet at Eli sender brev til OHIL om at styret har sett på 

forslagene som er oversendt fra årsmøtet, og vil fatte et vedtak 

under neste styremøte samtidig med at regelverk i boccia og regler 

for arrangering av stevner skal gjennomgås og sluttføres.  

 



Sak 9 2017/2019 BOCCIA OG TEPPECURLING REGLEMENT HAR VÆRT UTE PÅ HØRING  

Endringer i reglement i boccia og teppecurling har vært ute på høring. 

Vi har fått tilbakemeldinger fra noen klubber. Se vedlegg. 

Styret besluttet at regelverk for teppecurling er godkjent. R 

Regelverket i boccia sluttføres på neste styremøte. Egil Olsen ser på 

tidsbruk i klasse 1, og Jarle Vordal ser på lag i klasse 5 til neste 

styremøte.  

 

 

Sak 10 2017/2019  MØTEPLAN 2017 

    Torsdag 15. juni (kl. 16:00-19:00) 

    Torsdag 21. september (16:30-19:30) 

    Torsdag 23. november (16:30-19:30) 
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