PROTOKOLL TIL SEKSJONSTYREMØTE I BOCCIA OG TEPPECURLING
DATO: 06.04.2016
Sted: Gardemoen Quality Hotell

Tidsrom: Kl. 17:00-20:00
Tilstede: Egil Lundin, Vigdis Mørdre, Ann Kjellman Pedersen, Egil Olsen, Jan Petter
Karlsen, Jarle Vordal.
Meldt forfall: Lisbeth Nielsen
Referent: Eli Birkeland
Møte nr.8/2015-2017.

Saksnr:
Sak 89

Saksliste:
Godkjenning av
• Innkalling
• Protokoll styremøte 7

Vedtak:
Innkalling/saksliste 1 uke før
møtet.
Protokoll godkjent

Sak 90

Status kontor /administrasjon.
• Hjemmesiden. (RService og
regelpresiseringer)
• Forsikring.
• Økonomi ved Egil L

RService (blir egen fane);
Legges ut link. Siste
oppdaterte dommerfilen
skal også ligge her.
Dommerinformasjon;
Regelpresiseringer.
Sende ut informasjon til
klubbene angående
forsikring. 20 kr per aktiv
medlem i klubb.
Underslagsforsikring er krav
fra NIF.

Sak 91

Representasjoner

Økonomi;
Årsregnskap for 2015 ikke
ferdig enda. Ny medarbeider
fra IRK i løpet av april.
Særforbundsdag på
Beitostølen i forbindelse
med Ridderuka. Egil Olsen,

Ansvar:

EL/EO
EL/EB

EB

Vigdis Mørdre, Eli Birkeland,
Dag Østerud og Vidar
Johansen var tilstede.

Sak 92

Norgesserien

Sak 93

Opplæring/kurs

Generalforsamling Bisfed i
Beijing. Egil Lundin
Alt OK, går sin gang.
Østre Toten, Strømsgodset,
andre klubber bør purres.
Satt opp dommerkurs i
Bardu, i samarbeid med
Troms idrettskrets, både for
boccia og TC fredag 20 mai.
Sender forespørsel til ØRH.

Sak 94

Evaluering fra ledermøtet 2016
• Hva var bra/dårlig?
•

Oppfølging av teppecurling regelverket.
- Sette opp et team for gjennomgang
av regelverket.

•

Oppfølging av forslag som ble tatt opp.
- Endre individuelt spill i curling til 4
omganger og 4 stener,
- Endring fra 3 til 2 mannslag i boccia.

•

Få ut referat i fra ledermøte på vår
hjemmeside.

Møte med lag i Hammerfest
i juni i forbindelse med
Finnmarksmesterskapet 10
juni.
Tilbakemelding fra
klubbene; Beste ledermøtet
som har vært 
Tross to frafall på
foredragsholdere. Neste
gang ber vi om
presentasjonene deres på
forhånd.

EL
EB
EL

VM, AKP

Fine lokaler og god
mat/service.
Neste gang skal alle
presentasjoner som
seksjonen holder,
gjennomgås på forhånd.
TC reglement komite: Vigdis,
Egil O og en person fra
miljøet.

VM, EO

Boccia reglement komite:
Egil L, Jarle og en fra miljøet.

EL, JV

Referat ledermøte. Eli lager

Frist 1.
november
2016.

Sak 95

Sak 97

Landslaget.
• Bestilling av flybilletter går via AMEX og
må kunne avbestilles.
• Fly billetter til Portugal som må
avbestilles, hva gjør vi?
• BC3 har fått innbydelse til å delta i en 6
nasjoners turnering,
Start av Kick-off arrangement.
• Sett opp arbeidsgruppe, med
regionsansvarlige.

Sak 98

NAV og utlevering av renner.
• Garanti?
• Prising av renner?

Sak 99

Status Nordisk.
• Fly /buss
• Treningstøy
• Info ut til deltagere. (pass, reiseforsikring
osv)

forslag og sender ut til
seksjonsstyret. Deltakerliste
inkluderes i referatet.
Forsøker å avbestille 1
flybillett til Portugal. (PK)

Evaluering av SF dagen Beitostølen

Sak 101

Eventuelt.
• Klasse 1 på stevner; Klage fra utøvere at
overdommere (gjelder ikke bare en
overdommer) og stevne juryen kjenner
for dårlig til klasse 1 reglementet.

EB

BC3 deltar i Belgia.

Lage en ramme for krav, og
målgruppe (syns- og
bevegelseshemmede),
hovedpunkter under kick off,
et videre tilbud fra
klubbene. Hva er typisk
samarbeids idretter i hver
region?
Enstemmig vedtak på at vi
ikke ønsker å ha avtale med
NAV lenger om utlevering av
bocciarenner. Vi har 4
bocciarenner nå, kun til
utlån.
Fly er OK.
Vi venter på svar fra Finland.
Eli purrer på Harri igjen.

EB

EB

Alle dresser er trykket,
mangler de største str.
Vigdis lager et
informasjonsskriv som skal
utleveres til utøvere neste
samling.

Sak 100

EB

VM

Vi har fått innvilget kr 40 000
i støtte.
Stort sett fulle baner hele
tiden. 2 TC baner (1 junior)
og 1 bocciabane. Unge og
eldre, svaksynte og
bevegelseshemmede. Veldig
positivt, må gjentas.
Tatt opp i seksjonen og det
blir videreformidlet til
overdommer.

EL

•

Søknad fra Helios om dispensasjon til 2
spillere på lag i boccia istedenfor 3 da
klubben har mistet en spiller i klasse 4.

•

Nyhetsbrev

•

Produksjon av egen renne?

•

Et formelt skriv om at Askøy er tildelt NM
i teppecurling 11-12 november 2017.
Lage en mal.

•

Legge ut på forbundssiden at klubber må
oppfordres til å søke boccia NM
individuelt (første helgen i november) og
lag (tredje helgen) 2017.

Godkjent fra seksjonen ut
sesongen 2016, eller frem til
klubben får tildelt et nytt
medlem. (Gjelder ikke NM).
Helios får et skriv.

EB

VM og EL
NTNU prototype på
bocciarenne.
Eli lager, og sender ut til
Askøy (2017), Helios,
Kristiansand, Øvre Romerike
(2016)

EB

