
 

 

 
PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/2021 – 

2023 
 

 25 august 2021  
 
 Ullevål Stadion 

 
Til stede: Vigdis Bruun, Egil Olsen, Solveig Nilsen, Roger 

Aandalen og Else Marie Fjeld 
 
 
 
 
 

SAK 11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 02 2021/2023 

 

  

 
Vedtak: 
Styret besluttet 
å ta protokollen fra styremøte nr. 02 /2021-2023 til etterretning. 

 

SAK 12 IFORMASJON 
   
     

- Reaksjoner etter NM-Veka 
- Høsten 2021 
- Team Norway 
- Samarbeid Olympiatoppen og Stiftelsen VI 

 
 
Vedtak: 
Styret besluttet 
å ta informasjonen til orientering.



SAK 13 LEDERMØTE 2021 
 
 Administrasjonen har undersøkt blant flere klubber og folk er fortsatt i tvil om å reise 
 til et Ledermøte. Administrasjonen la frem en plan for gjennomføring i Mars 2022   

 
Vedtak: 
Styret besluttet 
å flytte Ledermøte til mars 2022.   

 
 
 
SAK 14 Teknisk delegerte NM 2021 
 
 Seksjonsstyret diskuterte gjennomføring av NM 2021 og teknisk delegerte i forkant 
 av alle tre NM  
   
 
 

Vedtak: 
Styret besluttet 

 å utnevne følgende teknisk delegerte til våre NM i 2021: 
 
 Boccia Lag: Egil Olsen 
 Teppecurling: Egil Olsen 
 Boccia individuelt: Egil Lundin 
 
SAK 15 Endre styresammensetning 
  
 Styremedlem Frank Nielsen har bedt om å tre inn som varamedlem i styret på 
 grunn av jobbsituasjon. Roger Aandalen, som 1.vara i seksjonsstyret trer  dermed 
 inn som ordinært styremedlem. Administrasjonen har sjekket opp det juridiske 
 og dette er ingen problem.  
  

Vedtak: 
Styret besluttet 

 at Roger Aandalen trer inn som ordinært styremedlem og Frank Nielsen blir 
 1.vara i seksjonsstyret fra 31.08.2021 
 
 
SAK 16 EVENTUELT 
  
   
 Seksjonsstyret ønsker at leder av seksjonen, Aleksander Wråli, deler ut 
 Kongepokalen i Boccia Lag og Teppecurling lag 
  
 Solveig Nilsen og Karsten Ølstad, i administrasjonen, diskuterer hjertestarter og 
 søker midler i Ida Eide stiftelsen 
  
 Kontaktliste for våre klubber sendes til seksjonsstyret før neste møte  
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