
PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/2019 - 2021 
26. mars 2020, Kl. 16:30 – 19.30

Microsoft teams. 
Til stede: Mette Margrethe Berg, Vigdis Mørdre, Egil Olsen, 

Vigdis  Bruun, John Andre Engen, Frank Nielsen og 
Solveig Nilsen.  

SAK 42 

SAK 43 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5 2019/2021 

Vedtak: 
Styret besluttet  
å ta protokollen fra styremøte nr. 5 /2019-2021 til etterretning. 

INFORMASJON 

- Konsekvenser korona v/Karsten
- Søknad Ekstrastiftelsen/Damm v/Karsten
- Dommerkurs Bodø/Karsten
- Øvelsesbank v/Karsten
- Team Norway v/Karsten

Vedtak: 
Styret besluttet  
å ta informasjonen til orientering 



SAK 44 

SAK 45 

SAK 46 

NORDISK MESTERSKAP FLYTTES TIL 2021 

Nordisk mesterskap 2020 måtte avlyses etter dialog med kommuneoverlege. 
Seksjonsstyret vedtok via e-post å avlyse arrangementet 12.mars 2020. 
Administrasjonen har vært i kontakt med alle de nordiske land og de ønsker å 
delta på et nordisk mesterskap i mai 2021. Seksjonsstyret må diskutere om de 
ønsker flytte arrangementet til mai 2021.  

Vedtak: 
Styret besluttet  
enstemmig å flytte nordisk mesterskap til mai 2021. Styret besluttet samtidig 
med tre mot to stemmer at Norge ønsker neste nordisk mesterskap i 2022.

IDRETTSTØY 

Seksjonen har vedtatt at utøvere som deltar i lagspill i både boccia og 
teppecurling skal spille i like drakter. Utfordringene for klubbene er når 
klesleverandørene bytter kolleksjoner og det ikke lenger er mulig å få tak i 
gammelt tøy. 

Vedtak: 
Styret besluttet  
å se på punktene i vårt reglement og presisere disse. Administrasjonen v/ 
Karsten Ølstad og styremedlem Egil Olsen får ansvaret for dette. 

NORGESSERIEN 2020 

Grunnet coronaviruset har fire arrangører avlyst sine stevner. Helios Grand  
prix, Påskestevnet, Romerikstreffen og Ringeriksstevnet er alle avlyst.   
Seksjonsstyret må diskutere tiltak rundt vår Norgesserie i 2020 og kvalifisering 
til NM i boccia og teppecurling 

Vedtak: 
Styret besluttet 
å åpne muligheten for og utsette stevner til høsten 2020. Arrangørene må 
sende inn skriftlig søknad til administrasjonen om de ønsker utsette sitt stevne. 
Svarfrist 10.mai



SAK 47 
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NM UKA 2020 

NM UKA 2020 og NRK har forhørt seg med seksjonen om vi ønsker å delta 
høsten 2020 om arrangementet i juni blir avlyst. Dato for dette er ikke klart.  
Grunnet avlyste stevner må seksjonen endre kvalifisering til NM uka. 

Saken flyttes til egen sak over påske grunnet uvisshet ved nåværende 
situasjon.   

PREMIERING KLUBBER VED LEDERMØTE 

Administrasjonen ønsker å opprette årlige kåringer som vil bli delt ut ved 
seksjonens ledermøte. Følgende priser ble foreslått årlig: 

- Årets klubb
- Årets Ildsjel
- Årets foto
- Årets utøver
- Årets trener

SAK 49 

SAK 50 

I forkant av ledermøte vil klubber få mulighet til å nominere klubber, trenere,  
utøvere og frivillige. Det vil bli opprettet en jury som skal kåre en vinner i hver 
kategori. Administrasjonen ønsker en slik kåring på bakgrunn av dialog med  
andre særforbund som har hatt stor suksess.  

Vedtak: 
Styret besluttet 
å gi administrasjonen fullmakt til å gjennomføre ordningen som en pilot i 2020. 

EVALUERING AV NORGES FLERIDRETTSFORBUND 

Generalsekretær har bedt seksjonene i Norges Fleridrettsforbund om å starte 
en evaluering av forbundet. Seksjonsstyret diskuterer og kommer med sine 
innspill. 

 

EVENTUELT 

Saken flyttes til styremøte nr 8. - 2019/2021

NY HJEMMESIDE

Administrasjonen foreslo å bytte leverandør for 
hjemmesideløsning. 

Vedtak:
Styret besluttet 
å bytte leverandør for hjemmesideløsning
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