
 
 

PROTOKOLL TIL STYREMØTE 03/2019 - 2021 
23. oktober 2019, Kl. 16:30 – 20.00 

 
Idrettens Hus, Ullevål Stadion 

    Deltok: Mette Margrethe Berg, Vigdis Mørdre, Egil Olsen,   
    Vigdis Bruun, John Andre Engen og Frank Nielsen.  

Forfall: Solveig Nilsen (Deltok via Skype). 
 

 
 
 
 

SAK 16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 2 2019/2021 
   
 
  Vedtak: 

Styret besluttet  
å godkjenne protokollen fra styremøte nr. 2 /2019-2021 

 
   
 
SAK 17 INFORMASJON 

 
- Trenerkurs del 2 gjennomført v/Mette 
- Administrasjon deltatt på inkluderingskonferanse v/Mette 
- Idrettsbutikken v/Mette 
- Møte NM Uka v/Mette 
- Arrangørmøte v/Vigdis M 
- Nordisk v/Vigdis M 
- Norgesserien v/Egil O 

 
 
  Vedtak: 

Styret besluttet  
å ta informasjonen til orientering 

 
 
 
 
 



SAK 18 

SAK 19 

SAK 20 

UTTAK NORDISK 2020 

Administrasjonen har ordnet Alfhallen til uttak til den norske troppen i Nordisk 
2020. Søndag 26.januar 2020 forslås. Kriteriene for innkallelse til amerikansk 
uttak er som følgende: 

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. 

Vedtak: 
Styret besluttet  
å la Solveig Nilsen og Egil Lundin innstiller utøvere til uttakshelg. 
Administrasjonen sammen med Solveig Nilsen og Egil Lundin lager innstilling til 
styret av troppen til Nordisk mesterskap etter uttakshelgen er gjennomført. 

TERMINLISTE 2020 

Seksjonsstyret diskuterte terminlisten for 2020. 

Vedtak: 
Styret besluttet 
å la Terminliste for 2020 inneholde Norgescup, fylkesmesterskap, NM, samlinger 
(rekrutteringssamlinger og barn -og ungdomsstevner) og kurs.  

REGNSKAP PR 1/10-2019 

 Vedtak: 
Styret besluttet 
å ta regnskapet for 2019 til etterretning og styret besluttet å utlyse midler  
(maksimal kr 100’) som klubber kan søke på. Dette er til dekning av utgifter i  
2019, enten noe som har vært arrangert eller nye tiltak. Det kan søkes på 
sosiale tiltak i forbindelse med rekrutteringstiltak, halleie, markedsføring, 
instruktører. Annet som støttes er typisk post 3 tiltak (utdanning, utvikling, 
samlinger,  aktivitet). Det dekkes  ikke kjøreutgifter og lønn til trenere. Midlene 
utlyses umiddelbart. 



SAK 21 NM UKA 

NM Uka har bedt seksjonen finne kontaktpersoner på ulike områder i NM 
uka.  

Vedtak: 
Styret besluttet 
å stå som arrangør av NM under NM uka og la disse personene bli 
kontaktpersoner: 

1) Kontaktperson kommunikasjon SF (Karsten
Ølstad/karsten.olstad@nif.idrett.no/46965635)

2) Kontaktperson grafikk hos SF. (Karsten
Ølstad/karsten.olstad@nif.idrett.no/46965635)

3) Kontaktinfo ekspertkommentator SF (Karsten
Ølstad/karsten.olstad@nif.idrett.no/46965635)

4) Kontaktperson Oddsen hos SF Egil
Lundin/egil.lundin@nif.idrett.no/90824576)

SAK 22 NYE VIKEN FYLKE 

John Andre Engen og Egil Olsen har utarbeidet forslag til 
kvalifisering til NM i nye Viken fylke.  

Vedtak: 
Styret besluttet 
å fortsette kvalifiseringen i 2020 som i 2019 



SAK 23  EVENTUELT  
 

a)  Boccia Camp 14. – 16. august 2020. Vigdis og Vigdis utarbeider invitasjon. 
 

b) Definisjon Ledsager versus Spilleassistent. (Når protokollen er godkjent legges dette ut som en 
nyhetssak) 
Spilleassisten: Person som er med i selve spillet. Står i utkastfeltet og regnes som spiller i 
henhold til regelverket. Spillerassisitent skal ha premie på lik linje som utøver. 
Ledsager: Følger spiller ut og inn av hallen og frem til spillebanen. Rettleder spillere i klasse 5, 
men må oppholde seg på utsiden av utkastfeltet. Det tildeles ikke premie til ledsager.  
 

c) Ledermøtet 2020. Fastsettes på styremøte i desember 
 

d) Flytting av styremøte i desember. Møtet flyttes til lørdag 7. og søndag 8. desember. Oppstart kl 
11:00 lørdag avsluttes til lunsj søndag.  

 
 


