
PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09/2021 – 
2023 

13.oktober 2022.

Ullevål Stadion, Oslo 

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

SAK 47 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 08 2021/2023 

Vedtak: 
Styret besluttet 
å ta protokollen fra styremøte nr. 08 /2021-2023 til etterretning. 

SAK 48 IFORMASJON 

- Rent SF
- Årsmøte og Ting 2023
- Ny klubb: Mysen FIL
- Purret idrettsstyret dispensasjonssak
- Fornyelse kontrakt landslagstrener
- Avholdte dommerkurs

Vedtak: 
Styret besluttet 
å ta informasjonen til orientering.



 
SAK 49 NM-VEKA 2023 
  

NM-Veka 2023 er lagt til Stjørdal i juni 2023. Seksjonsstyret må diskuterte 
deltagelse for vår seksjon 

 
  Vedtak: 

Styret besluttet 
å ikke delta under NM-Veka 2023. Seksjonsstyret ber administrasjonen holde  

 dialog med NM-Veka og en ny runde vil tas vedrørende deltagelse i 2024  
 
 
 
 

SAK 50 TERMINLISTE 2023 
 

Søknadsfristen på Norgesseriestevner er utgått og flere klubber har sendt inn 
søknad om å avholde et Norgesseriestevner og Norgesmesterskap 2023. 

 
V  edtak: 
Styret besluttet 
å foreslått terminliste for sesongen 2023 

 
 
 
SAK 51 FORSIKRINGSORDNING 
 

De siste årene har seksjonen tilbyd en forsikringsordning for våre klubber der man 
kan betale 20,- kr for sine utøvere. Da er man forsikret om man skulle få varige 
skader. Summen for denne forsikringen for seksjonen deles med seksjon petanque, 
men er fortsatt en større kostnad. Et fåtall av våre klubber ønsker forsikringen. 
Administrasjonen har snakket med IF og fått tilbud om en annen ordning for våre 
klubber. Administrasjonen presenterer tilbudet til seksjonsstyret. Tilbudet ligger 
vedlagt.  
 
Vedtak: 
Styret besluttet 
å bytte forsikringsordning og fra sesongen 2023 tilby foreslåtte forsikring til våre 
klubber 
 
 
 
 

SAK 52 KONGEPOKALJURY 
 

Det skal deles ut kongepokaler under Norgesmesterskapene i teppecurling og 
boccia individuelt. I den forbindelse må seksjonen nedsette to kongepokaljuryer.  
Vedtak: 
Styret besluttet 
å la administrasjonen nedsette årets Kongepokaljuryer, bestående av følgende 
roller; overdommer, representant fra arrangørklubb og representant fra seksjonen 

 
 
 



 
 
 
 
SAK 53 EVENTUELT 
 

Seksjonsstyret diskuterte teppecurling. Følgende ble diskutert; 
 

- Øke arrangementstøtte. Hva er de økonomiske forskjellene? 
- Rekruttering 
- 2024 

 
Egil Olsen deltok på 60 års jubileum for Sarpsborg BTK 
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