
 
PROTOKOLL TIL STYREMØTE 4/2017 – 2019 

Torsdag 23. november kl. 16:00- 19:30. Møterom: 4018 
Idrettens hus, Ullevål  
Tilstede: Mette M. Berg, Vigdis Mørdre, Egil Olsen, Jarle Vordal, 
Hanne Kraus, Jan Otto Møller og Lisbeth Nielsen 
Administrasjonen: Eli Birkeland og generalsekretær Jeppe Hansson 
Hovedstyret: President Eline Oftedal 
 

 Saksliste 
 

President Eline Oftedal startet innledningsvis med et innlegg om styrearbeid 
 

 
Sak 38 – 2017/2019  GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL 

 
Styret besluttet å godkjenne protokoll 3 2017/2019 

    
 
Sak 39 – 2017/2019  INFORMASJON 
    Norgesmesterskap i boccia og teppecurling 2017 v/ Vigdis/Mette/Egil 

NM i boccia individuelt og lag og NM i teppecurling er gjennomført. For 
lite med ett sekretariat under NM boccia ind. Sa-Fre-Mo beviste at flere 
klubber kan gå sammen og gjennomførte et flott NM i boccia lag. Godt 
gjennomført NM teppecurling av Askøy BTK, ordfører til stede. Diskusjon 
videre om Kongepokal i teppecurling.  

 
Kurs /utdanning v/ Vigdis 2017 
Avholde mindre kurs i 2018, Vigdis la frem foreløpig kursplan. Kurs kan 
også kjøres etter forespørsel, så lenge det er minimum 6 deltakere. 

 
Paraidrettsdag Bærum 5. november v/ administrasjonen 
Kun 3 utøvere kom denne dagen. Vanskelig å rekruttere denne 
målgruppen, men de som kom hadde en veldig fin opplevelse, og har 
kommet med gode tilbakemeldinger på arrangementet.  
 
Grenseløse idrettsdager v/administrasjonen 
Boccia/teppecurling har vært på Grenseløse idrettsdager i Sarpsborg, 
Kristiansand og Skien med lokale klubber tilstede. 
 
Unicare Fram v/administrasjonen 
Prøveprosjekt med Unicare Fram denne høsten etter aktivitetsdagen der i 
juni. Mange interesserte, opptil 20 stk. på øktene. Økt aktivitet også på 
Sunnaas sykehus. 
 



Bocciareglement 
Bocciareglement er ferdig trykket, både internasjonal og nasjonal utgave. 
50 stk. eksemplarer av det internasjonale, og 100 av det nasjonale. Legges 
også ut på hjemmeside fra 1/1-2018. Reglement i teppecurling ferdig 
trykket. 
 
Nordisk møte på Færøyene v/ Vigdis 
Egil Lundin og Vigdis har vært på møte på Færøyene med de andre 
nordiske landene. Rapport fra møtet ble lagt frem. Innbydelse fra 
Færøyene er mottatt, og siste påmeldingsfrist er 5. februar 2018.  
 
Styret besluttet  
å ta informasjonen til orientering.  
 

 
Sak 40 2017/2019  REGNSKAP  
    Regnskapsrapport per 31.10.2017 ble lagt frem.  
 
    Styret besluttet å ta regnskapet til orientering. 
     
 
Sak 41 2017/2019 BOCCIARENNER PROSJEKT – TILBUD FRA 2 PRODUSENTER v/VIGDIS 

Egil Lundin, Vigdis og administrasjonen har vært i kontakt med 2 
produsenter som ønsker å produsere bocciarenne for oss. 
 
Styret besluttet å be om forslag til avtale fra Skeno. Administrasjonen og 
styreleder følger opp avtalen.  

 

Sak 42 2017/2019 LEDERMØTET 2018 
Ledermøtet er satt til helgen 17.-18. mars på Quality hotell Gardermoen. 

Styret besluttet at administrasjonen og Mette jobber videre med 
programmet for ledermøtet og har dette klart til styremøte i januar.  

 

Sak 43 2017/2019 BUDSJETT 2018  
Diskusjon vedrørende budsjett for 2018, og rekrutteringstiltak. 

  Styret besluttet å søke midler til Nordisk mesterskap, og jobbe videre 
med budsjett på arbeidsmøtet i januar. Det skal søkes midler til 
bocciarenne prosjekt, og midler til utviklingssamlinger der bocciarenner 
kan utprøves.  

 
Sak 44 2017/2018  NYE KURSLÆRERE TRENER 1 I BOCCIA 
 Vi har behov for nye kurslærere i trener 1 i boccia. 
 
 Styret besluttet å henvende seg til fagpersoner innenfor fysisk aktivitet 

for funksjonshemmede til å holde teoridelen, og ta kontakt med aktuelle 
personer med trenerkompetanse til å holde praksisdelen.  

 



Sak 45 2017/2019 DOMMERSETT BOCCIA TIL DOMMERE 
Forslag om at alle som deltar på dommerkurs får tildelt eget dommersett 
som inneholder målepasser, målebånd, «racket». Dette for å øke 
profesjonaliteten på dommerne våre.   

 
Styret besluttet at de som har gjennomført og bestått boccia klasse 1 
dommerkurs i oktober 2017 får tildelt dommersett. Krav om at disse 
dommerne benytter dommerskjorte.  
 

 
Sak 46 2017/2019 DISPENSASJON SØKNAD FRA ÅS DELTA 

Ås Delta HIL og SAFF har sendt inn søknad om å få dispensasjon for at 
Bjørn Kirkeng kan kunne spille på lag sammen med Ås Delta HIL. 

 
Styret besluttet å gi Bjørn Kirkeng dispensasjon til å spille individuelle 
boccia stevner for SAFF, og lagstevner for Ås Delta HIL ut året 2018. Bjørn 
Kirkeng må melde seg inn i Ås Delta HIL. Krav om at begge klubber må 
gjennomføre klubbutviklingskurs i løpet av 2018. 

 
 
 
Sak 47 2017/2019  NY FARGE PÅ BOCCIATEIP 
 Forslag om ny farge på bocciateip da det er vanskelig å se den hvite teipen 

i flerbrukshaller med andre oppmerkinger på banen.  
 

Styret besluttet å kjøpe inn ny bocciateip i fargen matt neon orange, som 
brukes sammen med den originale teipen som er i dag. 

 
 
Sak 48 2017/2019  KVALIFISERINGSSTEVNER 2018 

Harald Grande har sendt inn søknad om å bruke Ålentreffen som 
kvalifiseringsstevne til NM, da det ikke blir arrangert Trøndertreffen i 
2018. De søker også om at kvalifiseringen økes til 6 personer i hver klasse i 
individuelt, da Sør- og Nord Trøndelag slåes sammen til et fylke. 
 
Styret besluttet at Ålentreffen godkjennes som kvalifiseringsstevne til 
NM. Trøndelag får 6 personer i kvalifiseringen i hver klasse individuelt.  
 

 
Sak 49 2017/2019  HØRINGSSAK «ENKLERE IDRETTSLAG» 

Seksjonen har mottatt høringsnotat fra NIF hva gjelder «enklere 
idrettslag» med svarfrist til NIF 1. desember. Er forslaget til Terje 
Jørgensen (se høringssvaret) et forslag til tekst vi kan slutte oss til? 

 
Styret besluttet å sende inn innspill om minimum 3 personer i et styre i 
idrettslag. Seksjonens innspill oversendes Fleridrettsforbundet som 
sender inn kommentarene fra alle seksjoner i forbundet. 
 
 

 
 



Sak 50 2017/2019  DATOER STYREMØTER VÅREN 2018 
 Forslag om arbeidsmøte i januar, fredag til lørdag. Dato: 05.-06. Januar. 

Ledermøtet 17.-18. mars, med styremøte fredag 16. mars.  
Styremøte torsdag 26. april. Styremøte torsdag 21. juni 

 
Styret besluttet å godkjenne foreslåtte datoer. 
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