PROTOKOLL TIL STYREMØTE 5/2017 – 2019

Lørdag 06. Januar kl. 08:30- 10:30.
Quality Hotell Gardermoen
Tilstede: Mette M. Berg, Vigdis Mørdre, Jarle Vordal, Hanne Kraus,
Jan Otto Møller og Lisbeth Nielsen
Administrasjonen: Eli Birkeland
Meldt forfall: Egil Olsen

Saksliste

Sak 51 – 2017/2019

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
Styret besluttet å godkjenne protokoll nr. 4 2017/2019

Sak 52 – 2017/2019

INFORMASJON
Bocciarenner bestilt fra Hellas
3 stk. bocciarenner er bestilt fra Hellas, til rekrutteringsarrangementer.
Midler fra NIF søkt, og seksjonen fikk midler til 1 stk. bocciarenne.
Dommersett til klasse 1 dommere bestilt
Dommersett fra Handilife er bestilt, og vil sendes ut til de dommere som
fullførte kurs i klasse 1 boccia, høsten 2017.
Avtale med Skeno
Avtale med produsent Skeno av bocciarenner er mottatt fra produsent.
Administrasjonen og styreleder følger opp.
Samarbeid med Sunnaas og Unicare Fram våren 2018
Vi fortsetter å ha boccia på Sunnaas og Unicare Fram våren 2018. Mange
fornøyde deltakere, og flere interesserte.
Oppløsning av idrettslag
Kristiansund HSL og Lillehammer HSL er oppløst før jul 2017.

Mottatt midler fra søknad til Isbergs Fond v/ Vigdis
Vigdis sendte inn søknad til Isbergs Fond på midler til utvikling av
bocciarenner. Positiv respons og 60 000 kr mottatt.
Vi støtter «Idrettspatruljen» med teppecurling utstyr – junior
«Idrettspatruljen» i Stavanger idrettsråd ønsker å reise rundt på skoler i
Stavanger området og vise frem ulike typer idretter for barn og unge. De
har derfor blitt støttet av oss med et sett juniorutstyr i teppecurling, og de
stiller selv med instruktører og transport. Det idrettslaget som påtar seg
ansvaret etter Idrettspatruljen får beholde utstyret.
Styret besluttet å ta informasjonen til orientering.
Sak 53 2017/2019

REGNSKAP
Regnskapsrapport per 31.12.2017 ble lagt frem.
Styret besluttet å avsette kr. 100 000 av overskuddet i 2017, til Nordisk
mesterskap 2018.

Sak 54 2017/2019

LEDERMØTET 2018
Nytt forslag til program og agenda med temaer for helgen, lagt frem.
Styret besluttet å godkjenne foreslått agenda og program. Invitasjonen til
ledermøtet sendes ut i uke 2.

Sak 55 2017/2018

KLASSE JUNIOR NORGESSERIEN
Egil ønsker diskusjon rundt klassen Junior i Norgesserien. De kan
ikke kåres som Norgesmester da det kun er tre lag i Norge.
Diskusjon rundt følgende problemstilling; de spiller mot hverandre, og det
går ikke an å slå sammen alle tre klassene og kalle det «junior».
Styret besluttet at saken utsettes.

Sak 56 2017/2019

SØKNAD FRA ØVRE ROMERIKE HIL
Øvre Romerike HIL har sendt inn søknad om å stå som teknisk ansvarlig av
NM i boccia individuelt i 2019.
Styret besluttet at Øvre Romerike HIL tildeles NM i boccia individuelt
2019. Vigdis forlot rommet under saken.

Sak 57 2017/2019

UTTAKSKRITERIER NORDISK MESTERSKAP
Uttakskriterer som ble vedtatt på styremøtet i april er gjeldende fra 2020.
Dette er en presisering for uttakskriteriene som ble vedtatt på styremøtet
i april.

Styret presiserer at uttakskriteriene vedtatt i april 2017, gjelder for uttak
til Nordisk mesterskap i 2020.
Sak 58 2017/2019

NORDISK MESTERSKAP 2018 - UTØVERTROPP
Landslagstrener Egil Lundin sammen med toppidrettsansvarlig Mette M.
Berg har innstilt utøvertropp til nordisk. Troppen ble lagt frem under
styremøtet.
Styret besluttet å ta ut utøvere fra klasse 1, 1R, 2, 3S, og 4. Klasse 3 er tatt
ut under forutsetning av at andre nasjoner ikke fyller sine kvoter.
Lagledere: Mette M. Berg og Egil Lundin. Dommer i klasse 1: Frank
Nielsen. Utøvertroppen legges ut på vår hjemmeside.

Sak 59 2017/2019

BUDSJETT 2018
Diskusjonen rundt budsjett fortsetter.
Styret besluttet å søke Holsts legat om midler til to prosjekter.

Sak 60 2017/2019

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA ROGER AANDALEN
Roger Aandalen har sendt inn søknad om dispensasjon for å spille i klasse
3S i individuelle stevner 2018.
Styret besluttet å innvilge søknaden for 2018.

