
PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13/2019 - 2021 
19. januar 2021.Arbeidsmøte fra 17.00-18.00
Styremøte 18:15-20.30

Microsoft Teams. 

Tilstede: Mette Margrethe Berg, Egil Olsen, Vigdis, 

Bruun, Frank Nielsen og Solveig Nilsen 

SAK 86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 11 2019/2021 

SAK 87 

Vedtak: 
Styret besluttet 
å ta protokollen fra styremøte nr. 11 /2019-2021 til etterretning. 

INFORMASJON 

- Klubbkonkurransen våren 2021
- Åpne poster
- Tildeling Kongepokaler 2021
- NM 2021
- Team Norway
- Potensielle nye klubber
- Møte NIF- digitalt ting

Vedtak: 
Styret besluttet 
å ta informasjonen til orientering. 

Forfall: John Andre Engen



SAK 88 

SAK 89 

NORDISK MESTERSKAP 2021 

Pandemien ser ikke ut til å avta og det vil ta tid før våre utøvere får vaksinert seg. 
Seksjonsstyret må ta en diskusjon om det er forsvarlig å fortsette med arrangering 
Nordisk mesterskap 2021. 

Vedtak: 
Styret besluttet 
enstemming å avlyse Nordisk mesterskap og gi beskjed til de andre nordiske 
landene om at det ikke arrangeres i 2022. Neste Nordisk mesterskap blir dermed 
arrangert i Danmark.

RESSURSPERSONER TING  

Seksjonsstyret diskuterte behov for hjelp til gjennomføring av tinget

Vedtak: 
Styret besluttet 
Å tildele følgende roller for gjennomføring av Årsmøte: 

Dirigent: Mette Margrethe Berg 
Møteledere: Karsten Ølstad og Egil Lundin 
2 personer til å skrive under protokollen:  Evelyn Veisten Østre Toten HSL 

Jan Otto Møller Tønsberg FIL  

SAK 90 BUDSJETT 2021 

Administrasjonen har utarbeidet forslag til budsjett for 2021.  

Vedtak: 
Styret besluttet 
å vedta utarbeidet budsjett for 2021. Vedtatt underskudd dekkes av 
egenkapitalen



SAK 91 LANGTIDSBUDSJETT 2022-2023 

Administrasjonen har utarbeidet et langtidsbudsjett for 2022-2023 som 
skal legges frem på Årsmøte. 

Vedtak: 
Styret besluttet 
å legge frem utarbeidet langtidsbudsjett for 
2022-2023. Underskudd dekkes av egenkapitalen 

SAK 92 NM 2021 

Administrasjonen har forsøkt å finne NM arrangører i Boccia Lag, Boccia individuell 
klasse 3, 4, 5 og åpen og i Teppecurling. Ingen klubber har tatt kontakt og pr 
15.01.2021 har vi ingen NM-arrangører i nevnte idretter. Seksjonsstyret diskuterte 
hvordan vi skal få på plass dette.  

Vedtak: 
Styret besluttet 
å spørre navngitte klubber om å arrangere NM-ene i 
2021.

SAK 93 KVALIFISERING TIL NM 2021 

Da vårsesongen er høyst usikker og vanskelig å forutse grunnet 
pandemien, diskuterte seksjonsstyret kvalifisering for NM deltagelse i 
2021.   

Vedtak: 
Styret besluttet 
å bruke sesongen 2019 som kvalifiseringsgrunnlag. 

SAK 93 EVENTUELT

Neste styremøte 4.februar, klokken 17.00

Vigdis Bruun informerte fra NFIFs sitt styremøte 18.januar 2021. Punkter hun 
tok opp var:

- Seksjonsstyret må foreslå en valgkomite. Aktuelle personer blir spurt. 
- Administrasjonen må finne representanter til NFIFs disiplinærkomite
- Seksjonsstyret diskuterte muligheten for ung representant i styret
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