
PROTOKOLL FRA STYREMØTE 08/2019 - 
2021 

13. mai 2020, Kl. 16:30 – 18.30

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

Olsen, Vigdis Bruun, John Andre Engen og Solveig 
Nilsen. 

Meldt forfall: Frank Nielsen 

SAK 57 

SAK 58 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7 2019/2021 

Vedtak: 
Styret besluttet 
å ta protokollen, med de endringer som kom frem fra styremøte nr. 7 /2019-2021, 
til etterretning. 

INFORMASJON 

- Korona og nye retningslinjer
- Gjennomgang av ny hjemmeside
- Møte med de nordiske landene
- Trener 1 kurs

Vedtak: 
Styret besluttet 
å ta informasjonen til orientering. 



SAK 59 NM 2020 

NM individuelt 2020 vil bli fordelt over to helger. Klasse 1, 1Renne, 2 
og 3S vil bli spilt under NM uka 2020 mens Ringerike Helsesportlag 
skal arrangere NM individuelt for de resterende klassene. Tønsberg 
FIL skal arrangere NM i teppecurling mens Helios IF skal arrangere 
boccia lag. 

Seksjonsstyret diskuterte NM 2020 

SAK 60 

Vedtak: 
Styret besluttet 
å avlyse alle arrangement frem til 15.august 2020. I styremøte 24.juni 
besluttes hva som skal skje med arrangementene etter 15.august. 

LEDERMØTET 2020 

Seksjonsstyret diskuterte Ledermøtet 5.-6.september. 

Vedtak: 
Styret besluttet 
å gjennomføre Ledermøtet 2020 med følgende tema: 

- Rekruttering
- Seksuell trakassering/politiattest
- Norgesserien
- Klubbutvikling

SAK 61 NORGESSERIEN 2020 

Grunnet coronaviruset har flere arrangører avlyst sine stevner. Helios Grand 
prix, Påskestevnet, Romerikstreffen, Ringeriksstevnet og Totentreffen er alle 
avlyst. Administrasjonen og utvalgte styremedlemmer legger frem forslag til 
gjennomføring av Norgesserien 2020. 

Vedtak: 
Styret besluttet 
å gi administrasjonen i oppgave å se videre på alternative 
konkurranseformer for klubbene. Seksjonen avlyser alle arrangement 
frem til 15.august 2020. I styremøte 24.juni besluttes hva som skal 
skje med arrangementene etter 15.august. 



SAK 62 IDRETTSPRESIDENTEN OG NFIF 

I neste styremøte til Norges Fleridrettsforbund vil idrettspresident Berit Kjøll være til stede. 
Det er viktig å forberede seg til dette møte og president i NFIF Eline Oftedal, har utfordret 
seksjonen i følgende tema: 

Tema 
Hver seksjon forbereder en inntil 5 min presentasjon. Her forslag til noen temaer. 

• Den enkelte idrett i et framtidsperspektiv
• Hva våre idretter kan bidra med for å øke idrettens mangfold?
• Hva er viktig for våre idretter i et idrettspolitisk perspektiv?
• Hva kan våre idretter gjøre i samarbeid med NIF?

Seksjonsstyret diskuterte viktige området for våre idretter og vil presentere 
disse for idrettspresidenten.  

SAK 63 EVENTUELT
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