
PROTOKOLL FRA STYREMØTE 08/2021 
– 2023 

 26.august 2022.         

Scandic Asker, Asker 

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

Solveig Nilsen, Roger Aandalen og Else Marie 
Fjeld 

SAK 42 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 07 2021/2023 

SAK 43 

Vedtak: 
Styret besluttet 
å ta protokollen fra styremøte nr. 07 /2021-2023 til etterretning. 

IFORMASJON 

- NM-Veka 2023
- Team Norway
- Samordna rapportering
- Norgesserien
- Ledermøte
- Vestlandsserien
- Rekrutteringskonsulent 2023
- Varsle meg/NIF.no
- Olympisk akademi

Vedtak: 
Styret besluttet 
å ta informasjonen til orientering.



SAK 44 AMERIKANSK UTTAK TIL NORDISK 2023 

 I forbindelse med Nordisk mesterskap i boccia i 2023, må Norge ha et uttak. 
Seksjonsstyret diskuterte hvordan dette skal foregå og administrasjonen foreslår 
amerikansk uttak i januar 2023.  

Sesongen 2022 er gjeldende og følgende kriterier må være på plass for å bli tatt ut 
til å kjempe i amerikansk uttak; 

- Norgesmester i sin klasse
- 1.-5 plass i sin klasse i Norgesserien
- Skulle en Norgesmester være på plass 1.-5 i Norgesserien, vil neste

plass gå til 6.plassen

SAK 45 

Vedtak: 
Styret besluttet 
å bruke følgende grunnlag for kvalifisering til Amerikansk uttak;

- Norgesmester i sin klasse

- 1.-5 plass i sin klasse i Norgesserien

- Skulle en Norgesmester befinne seg på plass 1.-5 i Norgesserien, vil neste plass
gå til 6.plass

LEDERMØTE 2022 

 Seksjonsstyret må diskutere Ledermøte og organiseringen av dette. Roller, ansvar 
og lignende. Administrasjonen legger frem en plan opp til diskusjon.   

SAK 46 EVENTUELT

Seksjonsstyret vedtok under styremøte 06 å se på mulighetene til å søke om 
å arrangere europacup i 2023. Administrasjonen utarbeidet en søknad og 
hadde dialog med ett hotell. Prisen ble i overkant og seksjonen utsetter å 
søke. Fordel å ha mer tid

Vigdis Bruun deltok på 60 årsdagen til Moss boccia og teppecurlingklubb
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