
PROTOKOLL TIL STYREMØTE 02/2019 - 2021
TORSDAG 22. AUGUST 2019, Kl. 16:30 - 20:00

Idrettens Hus, Ullevål Stadion 
Sognsveien 73 

Til stedet: Mette Margrethe Berg, Vigdis Mørdre, Egil Olsen, 
Vigdis Brun, John Andre Engen, Frank Nielsen og Solveig 

Nilsen
Sekretær: Karsten Ølstad

SAK 08 

SAK 09 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1 2019/2021 

Vedtak:
Styret besluttet  
å ta protokollen fra styremøte nr. 1 /2019-2021 til etteretning

INFORMASJON 

- Sarpekastet Ung v/Vigdis

- Nordisk 2020 v/Karsten

- Team Norway v/Karsten

- Norgesserien v/Egil

- Kursplan 2019 v/Karsten

- Innkjøp utstyr v/Karsten

- Nye miljøer og tiltak 2019:

Bocciaklubben Knall

Rognan Idrettslag

Konnerud IL



SAK 10 

SAK 11 

SAK 12 

Nordlandserie 

- Seksjonen utvidet sin instruktørstab v/Karsten

Vedtak:
Styret besluttet  
å ta informasjonen til orientering 

UTTAK NORDISK 2020 

Seksjonsstyret i perioden 2017-2019 vedtok følgende kriterier for deltagelse i 
nordisk mesterskap, gjeldende fra 1/1-2018: 

Fra de to siste års norgesmesterskap, og de to siste års Norgesserie individuelt 
plukkes de 6 beste ut i hver klasse. Disse samles til uttakshelg og møter 
hverandre i dobbelt serie. Resultatet danner grunnlaget for uttak. 

Styret diskutere hvordan og når vi skal gjennomføre denne uttakshelgen.

Vedtak:
Styret besluttet  
å  sette uttakshelgen til januar 2020 og administrasjonen får i oppgave å finne 
en medarrangør og hall.

GENERALFORSAMLING BISFED 

4.november avholdes Generalforsmalingen i BISfed. Seksjonsstyret må vedta
representant fra Norge.

Vedtak:
Styret besluttet 
å sende Egil Lundin og Mette Margrethe Berg som representant for Norge

REGNSKAP PR 1/8-2019 

Vedtak:
Styret besluttet 
å ta regnskapet for 2019 til etterretning 



SAK 13 

SAK 14 

SAK 15 

SAMKJØRING AV 2 FYLKESMESTERSKAP

Helios IF har søkt om muligheten for at Akershusmesterskapet og 
Buskerudmesterskapet i 2020 arrangeres sammen.  

Vedtak:
Styret besluttet  
enstemmig å avslå søknad. 

NM UKA 

Ledermøte har vedtatt å gå for NM uka 2020 og Boccia er idretten vi skal 
ha med. NM uka 2020 arrangeres i Hamar/Stange, Juni 2020. Pr nå har vi 
ingen arrangør. Seksjonsstyret må diskutere hvilke klasser og hvilken 
klubb vi skal spørre som arrangør i NM Uka 2020.  

Vedtak:
Styret besluttet 
å la følgende klasser delta under NM Uka 2020:
• Klasse 1

Klasse 1R
Klasse 2
Klasse 3S

HONORAR IKKE SPILLENDE DOMMER

Saken gjelder dommerhonorar til ikkespillende dommere i boccia og 
teppecurling.

Vedtak:

Styret opprettholder honorar på 250 kr pr dag for alle 
ikkespillende dommere i boccia og teppecurling. Honoraret 
utbetales fra arrangørklubb som vi gjør i dag.           
I tillegg vedtok seksjonstyret å utbetale kr 1000 for de som må 
kjøre fly og kr 500 til de med lang reiseveg som kjører tog/bil. 
Det skal benyttes billigste tilgjengelige reisemåte og utbetaling 
skjer fra forbundet. Alle dommere som skal ha ekstra honorar 
fyller ut skjema som attesteres av arrangørklubb.

I de tilfeller at arrangør må invitere dommer dekker ordinære 
takster fra forbundet, mens ekstrakostnader reise og hotell 
dekkes av arrangør. 




