
PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/2021 
– 2023 

Til stede: Aleksander Wråli, Egil Olsen, Vigdis Bruun, 
Solveig Nilsen, Roger Aandalen og Else Marie 
Fjeld 

SAK 36 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 06 2021/2023 

SAK 37 

Vedtak: 
Styret besluttet 
å ta protokollen fra styremøte nr. 06 /2021-2023 til etterretning. 

IFORMASJON 

- NM-Veka 2022
- Team Norway
- Samordna rapportering
- Norgesserien
- Ledermøte
- NRK
- Dialog nye klubber/klubbesøk
- Frank Nielsen har trukket seg fra sitt verv i seksjonsstyret

Vedtak: 
Styret besluttet 
å ta informasjonen til orientering.

02.juni 2022.  Ullevål stadion, 

Oslo 



SAK 38 SØKE IDRETTSSTYRET OM DISPENSASJON 

 Under årets samordnet rapportering er det forventet at boccia som gren skal falle 
under grensen for å motta grentilskudd. Grensen er satt på 1500 aktive utøvere og 
seksjonen vil derfor miste et beløp som tilsvarer over 400 000 kr. Dette er et stort 
økonomisk tap for seksjonen og aktiviteter i boccia kan stå i fare for å bli borte på 
grunn av dette. Mye av skylden for frafallet mener administrasjonen skyldes 
pandemien og at mange av våre utøvere ikke har hatt mulighet til å trene grunnet 
sine utfordringer. Administrasjonen ber seksjonsstyret diskutere følgende punkter, 
som senere skal løftes til styret i NFIF og senere opp i idrettsstyret: 

- Fritak for grentilskuddsgrensen på grunn av utøvergrunnlaget
- Fokuset på den nye paradigmestrategien i Norsk idrett.
- Bør grentilskuddet telles likt i funksjonsfriske idretter og i paraidretter?

Utøvergrunnlaget er veldig forskjellig
- Hva vil dette si for bocciaaktiviteten i Norge?

 

SAK 39 

SAK 40 

Vedtak: 
Styret besluttet 
å la administrasjonen sammenfatte et brev som tas opp med styret i NFIF for videre 
behandling

SØKE OM Å ARRANGERE BOCCIA WORLD CHALLENGER 2023 

 Vårt internasjonale særforbund, BISFed har spurt Norge om vi ønsker å arrangere 
et internasjonalt stevne i 2023. Administrasjonen har sett på søknadspapirene og 
redegjorde for sitt syn under styremøte.  

Vedtak: 
Styret besluttet 
å  sende inn en søknad for å arrangere Boccia World challenger i 2023

FYLKESMESTERSKAP LAG 

 Flere Fylkesmesterskap har blitt arrangert via diverse Norgesseriestevner, men det 
mangler Fylkesmesterskap lag i flere regioner. Seksjonsstyret må diskutere 
problemstillingen.  

 Vedtak: 
Styret besluttet 
 at lag som enten har kvalifisert seg via boccia NM lag 2021, har deltatt på 
fylkesmesterskap i 2022, deltatt på Norgesserien i 2022 eller regionale stevner i 
2022, er kvalifisert til NM boccia lag 2022.



SAK 41 

 

PLAN FOR STYREMØTER HØSTEN 2022  

 Seksjonsstyret satt følgende datoer for styremøter 
høsten 2022:

- 26.august

- 13.oktober

- 2.-3.desember
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