
PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/2021 
– 2023 

07.desember 2022. 

 Ullevål Stadion, Oslo 

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

SAK 54 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 09 2021/2023 

SAK 55 

Vedtak: 
Styret besluttet 
å ta protokollen fra styremøte nr. 09 /2021-2023 til etterretning. 

ORIENTERINGSSAKER 

- Info om prosess ny landslagstrener
- Post 3 møte NIF
- Møte med forvaltningsansvarlig i Norges Idrettsforbund
- Norgesserien og NM
- Juleavslutning Camp boccia
- Amerikansk uttak
- Kurskalender 2023 – under arbeid
- Kongepokal – kostnad fra 2023
- Dommerkurs 

Vedtak: 
Styret besluttet 
å ta informasjonen til orientering.

Forfall: Aleksander Wråli



SAK 56 

SAK 57 

SAK 58 

SAK 59 

BUDSJETT 2023

Administrasjonen la frem nøkkeltall for budsjettet 2023. 

Vedtak: 
Styret besluttet 
å vedta budsjettet for sesongen 2023 på arbeidsmøte 

DISPENSASJONSSAK FRA SARPSBORG BTK 

 Sarpsborg BTK har sendt inn en søknad om dispensasjon for en juniorutøver.

Vedtak: 
Styret besluttet 
å avvise søknaden til Sarpsborg BTK med bakgrunn i vårt reglement, § 18.  

EGENANDEL NORDISK MESTERSKAP 

Det nordiske mesterskapet i Danmark blir dyrt pga prissettingen til Danmark. 
Administrasjonen ønsker at seksjonsstyret er med å diskutere egenandelen 
for deltagelse. Danmark har forespeilet oss en deltagerpris på 5600 kr pr 
person. 

Vedtak: 
Styret besluttet 
å sette egenandelen til 2500 kr pr deltager. Seksjonen dekker de resterende 
kostnadene.  

NORGESSERIEN – LAG 2023 

 Et samlet Ledermøte ønsket å teste ut tomanns lag ved neste sesong. I den 
forbindelse må vi legge ut en del informasjon i forkant av sesongen. Seksjonsstyret 
må diskutere hvordan ordningen skal se ut  

Vedtak: 
Styret besluttet 
å gi administrasjonen og Egil Olsen fullmakt til å utarbeide og gjennomføre et 
opplegg for tomannslag. 



SAK 61 

SAK 62 

REGELENDRING TEPPECURLING 

 Ansvarlig for Norgesserien Egil Olsen har sendt inn en regelpresisering 
i Teppecurling. 

Vedtak: 
Styret besluttet 
å endre ordlyden i regel 8.1 til: 

En stein som er spilt ut og ruller 
 eller nedi med håndtaket   
på eller utenfor banen og inn på området mellom 
guardlinje og baklinje, skal omgående tas bort.   
Treffer den andre steiner, plasseres  
steinene tilbake til sine opprinnelige plasser 

EVENTUELT 

Styreplan legges på arbeidsmøte
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