
 

 

 
PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/2021 – 

2023 
 

 08. april 2021.  
 
Microsoft Teams 

 
Til stede: Aleksander Wråli, Egil Olsen, Vigdis Bruun, 

Frank Nielsen, Solveig Nilsen, Roger Aandalen og 
Else Marie Fjeld 

 
 
 
 
 

SAK 01 IFORMASJON 
   
     

- Møte NRK og NM-Veka 
- Oppdatering hjemmeside 
- Nytt forslag fra BISFed om en ny ball lisensiering 
- Åpne poster 
- Arbeid med Webinar 
- Innlegg Frivilighetskonferansen 
- Mottatt 6 teppecurlingmatter fra Øvre Romerike HIL 
- Nye idrettslag: Dialog med Borgen IL 

 
 
Vedtak: 
Styret besluttet 
å ta informasjonen til orientering.



SAK 02 NM-VEKA 2021 
 
 Sarpsborg er arrangørsted for NM-Veka 2021 og arrangementet finner sted i slutten 
 av juni. Endelig dato for vår del er ikke bestemt, men har holdt av 25.-26. juni i 
 samtale med NRK. Grunnet situasjonen rundt Covid-19 har NRK satt en frist til 
 1.mai med å velge idretter NRK skal produsere direkte. De øvrige blir dekket på 
 andre måter og administrasjonen har hatt dialog med NRK på dette. NRK har bedt 
 oss møte onsdag 28.april for befaring i Sarpsborghallen.  
  
 Seksjonsstyret diskuterte om det er forsvarlig å arrangere NM-Veka i 2021 og 
 om vi eventuelt kun skal stille med utvalgte klasser for å promotere sporten vår.  

   
 Vedtak: 
Styret besluttet 
å gå videre med gjennomføring av NM-veka 2021 og ber administrasjonen sammen 
med Sarsborg BTK stiller på befaring. Det skal utarbeides en plan for dommere og 
treningssamlinger inn mot NM-Veka 

 
 
 
SAK 03 ANSVARSOPPGAVER SEKSJONSSTYRET 2021-2023   
 
 Seksjonsstyret må fordele ansvarsoppgaver i perioden og ansvarsoppgavene er 
 hovedpunktene fra Handlingsplanen i perioden.  
 
 

Vedtak: 
Styret besluttet 

 å fordele ansvarsområdene slik: 
 
 Bredde og rekruttering: Vigdis Bruun og Else Marie Fjeld 
 Arrangement: Egil Olsen 
 Toppidrett: Aleksander Wråli og Roger Aandalen 
 Utdanning: Frank Nielsen og Solveig Nilsen  
 Organisasjon: Solveig Nilsen 
 Informasjon: Aleksander Wråli 
 
 
SAK 04 EVENTUELT 
  
  Styrets arbeidshelg ble diskutert. Alle oversender tilgjengelige datoer 
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