PROTOKOLL SEKSJONSTYREMØTE I BOCCIA OG TEPPECURLING
DATO: 27.08.2015
Sted: Ullevål stadion
Tidsrom: Kl.1630 til 20.30
Til stede: Egil Lundin, Egil Olsen, Vigdis Mørdre, Ann K. Pedersen, Jarle Vordal, Jan Petter
Karlsen.
Referent: Eli Birkeland
Møte nr. 3/2015-2017 .
Saksnr: Saksliste:
Sak 22

Godkjenning av
• Innkalling
• Protokoll
styremøte 2.

Sak 23

Økonomi status fra
kontor/administrasjon
• Regnskap

•

Sak 24

Sak 25

Info om
fellesmøte 15 og
16 september.

Representasjoner

Vedtak:

Frist på 1 uke til innspill på utsendt protokoll etter et
styremøte.

Ansvar:
Alle

Vi tar en gjennomgang av regnskapet neste styremøte.
Uansett utfall FIF-møte, vil vi gjennomføre styremøte
onsdagen 16/9.
Ny hjemmeside:
Eli har fått i arbeid å utforme ny hjemmeside.
Styret kom med noen forslag om hva vi ønsker at
hjemmesiden skal inneholde.

Eli

Arnstein Nesse, Per Kristian Thorsrud og Jarle Vordal har
vært på Sunnaas, vellykket tross dårlig vær.
Spørsmål om vi skal markedsføre oss i Ungdoms-OL i
Alta i januar. Vi er positive.

Opplæring/kurs Vigdis gir
status

Forespørsel fra lærerhøyskolen i Notodden. Vi stiller.
Avlyst dommerkurs i Boccia og TC. Vi setter opp et nytt
kurs neste år i januar i Boccia/TC, med overnatting.
Alle følger opp sine egne ansvarsoppgaver og sine
regioner i forhold til aktivitetsdager på skole og

Alle

Grenseløse Idrettsdager.
Vi må tenke over hvem vi sender ut til ulike
arrangementer. Vi vil ha unge trenere til arrangementer
for barn, og gode demonstranter.

Sak 26

Norgesserien Egil O gir
status.

Sak 27

Landslaget.
• Status
• Økonomi

Sak 28

Nordisk møte
• Presentasjon av
vår organisasjon.
• Saker vi bør ta
opp.
• Sakliste
Brev fra Helios.
Angående pauser på
stevner.
Fått brev angående høyt
alkoholforbruk på stevner.
Hva kan vi gjøre mot
klubber?

Sak 29
Sak 30
Sak 31

Brev fra dommer
angående vårt nye
regelverk.

Sak 32

Representant fra
seksjonen til NM i
november.
·
Teppecurling
Lag/Ind Tønsberg 1718/10
·
Boccia Lag Gjøvik 78/11
Boccia Individuelt
Moss 21-22/11

Sak 33

Nordisk 12-16 mai 2016
• Ledergruppe
• Reiseleder
• Uttakskomite

Det er viktig at alle arrangører følger regelverket, og at
alle har den siste utdaterte dommerfilen.
Status lagstevner Boccia per år blir som den er i dag.
Vi har gode utøvere i mesterskap. Men vi har et
problem i forhold til treningsdagbøker, holdninger,
oppførsel. Fra neste år blir kravene vesentlig strengere.
Økt prestasjon, progresjon i forhold til treninger og
stevner.
Økonomi har vi god kontroll over.
Spørsmål om å trekke inn England i Nordisk. Svaret er
nei.

Det er overdommeren og arrangør sitt ansvar, ifølge
regelverket, å ta slike avgjørelser. Svar må sendes til
Helios.
Vi vil prøve å oppfordre til sunn fornuft i forhold til
alkoholforbruk, spesielt i stevner med barn og unge.
Brev må sendes tilbake.
Vedtatt endring på regel om overtramp. Den vil bli
endret på, Egil lager et nytt forslag til neste styremøte.
Til neste møte blir det laget en regel presisering i
forhold til vipping av renne, klasse 2 til åpen.
− Tønsberg: Egil Olsen
− Gjøvik: Jarle Vordal
− Moss: Egil Lundin
Eli sender ut info til arrangørene hvem som er ansvarlig
for teknisk godkjenning. Sender med NM reglementet i
samme e-post.

−
−
−

Jan Petter er reiseleder, med hjelp fra Vigdis.
Eli har hovedansvar for koordinering av
samlinger, og er et mellomledd mellom styret
og utøvere.
Vigdis er leder for gruppen.

Egil
Lundin

Egil
Olsen,
Jarle
Vordal,
Egil
Lundin

Alle

−
−

Sak 34

Eventuelt
Boccia/TC i Stavanger
Kongepokal komite
Protokoller

Jarle og Egil L. er i uttakskomite -> tar ansvar for
hvem som skal delta.
Ann og Egil O. har treningsopplegg rundt
samlinger. 1 fellesmøte (Ullevål) og 2 samlinger.

Evt. møte med Randaberg i forbindelse med et stevne.
De tar kontakt med oss ang. deres terminliste.
Forslag til komite er Egil Lundin, Arnstein Nesset og
Sigrid Hyldmo.
Egil Lundin snakker med Arnstein og Sigrid.
Alle skal følge opp protokoller. Det må bli informert om
status på de ulike sakene fra de som har fått
ansvarsområdet.

