PROTOKOLL SEKSJONSTYREMØTE I BOCCIA OG TEPPECURLING
DATO: 29.4.2015
Sted: Ullevål stadion
Tidsrom: Kl. 1630 til 20.30
Tilstede: Jan Petter Karlsen, Egil Olsen, Jarle Vordal, Egil Lundin, Lisbeth Nielsen, Vigdis
Mørdre, Ann K. Pedersen og Ragnhild Mizda.
Møte nr. 1/2015-2017 MØTEROM.
Saksnr:
Sak 1

Sak 2

Saksliste:
Godkjenning av
• Innkalling
• Protokoll styremøte/ting
Styre
•
•
•
•

Styrets arbeidsoppgaver
Nytt AU
Styrehonorarer
Holdninger

Vedtak:
Møtet 20. Mars skrives som
2013-2015 i systemet. Leveres
derfor til neste kontrollkomite.
-

-

-

Det nye seksjonstyret
ønsker å bli bedre på
fordeling av
arbeidsoppgaver.
EO: Norgesserien
Dommere: Egil
Lundin/Jarle Vordal
RSercvice: Olsen og
Lundin.
Utdanning: Vigdis
Mørdre/Jan Petter
Karlsen
WEB
koordineringsansvar opp
mot administrasjon:
Ann.
Rekruttering:
Lisbeth: Sør
Jan Petter: Vest

•

Vedtak: AU Opprettholdes.

•

Vedtak: Styret vedtok
styrehonorar som
beskrevet.

Sak 3

Info rundt kontor/administrasjon

Sak 4

Økonomi og post 3.

Ann: Nord
Vigdis m. styret: Øst
Midt: Jarle
Utstyr:
Administrasjon: Utstyr
AU: Styret ser det fortsatt
hensiktsmessig at man
fortsetter med AU. AU vil bestå
av Lundin, Mørdre og sekretær
fra adm.
Styrehonorar: Forslag om at
varamedlemmer får 1000 kr da
de får arbeidsoppgaver.
Leder: 6000
Nestleder: 4000
Medlemmer: 2000
NS: 1500
Holdninger:
Seksjonstyret må være på linje
ved spørsmål ute i miljøet.
Vedtakene som blir gjort står
hele styret for.
- Det er 17 søkere på
stillingen. Fristen går ut
30. April. Jeppe innkaller
til intervju. Lundin går
gjennom søkerlister og
kommer med sine
anbefalinger. Lundin
kontakter også Jeppe
med ønske om at vi får
være med på intervjuer.
-

-

Økning i post 3, tildelt
350 000. Blir formelt
vedtatt ved neste
forbundsstyremøte.
Det ble ikke fremlagt en
fullstendig
regnskapsrapport dette
grunnet etterslep om
regnskapsfører ikke har
fått ført. Viktige tall og
prognoser ble lagt fram.

Sak 5

Nordisk samarbeidsmøte.

-

-

Sak 6

Vedtak: Styret foreslår samarbeidsmøte
28 August. Ragnhild sender mail til
Norden.
Representasjoner

-

Danmark, Sverige og
Finland har sagt ja.
Island kommer
muligens. Norge stiller
med tre stykker på dette
møtet.
Klassifiseringsutvalg: Egil
L og Ann?
Møtet legges i
forbindelse med
styremøte 27. august,
møtet med de nordiske
landene blir 28. august.
Ragnhild sender ut mail
til de nordiske landene.
Egil Lundin var tilstede
på fagdag
utviklingshemmede.
Ann K. Pedersen har
vært på årsmøte i FUTT.

Sak 7

Stevnerapporter

-

Mottatt rapport fra
Påskestevnet og
Risørtreffen. Mottatt
søknad om
arrangementsstøtte fra
Asker. Ragnhild
utbetaler. Dette er AU
saker i framtida.

Sak 8

Status Norgesserien

-

Nye premier må
bestilles, Egil Olsen
ordner med premier fra
fast leverandør.
Teksten i forhold til
premier må endres;
man må ha fått poeng
på 3 for å få premie.
Nye RService skal blir
bedre og enklere å
bruke.
Har kontroll på
økonomi.
I Barcelona var noen av
spillerne preget av
alvoret og det var noe

-

Sak 9

Status landslaget

-

Sak 10

Utdanning.

-

Sak 11

Sak 12

Vedtak: De ansvarlige for de ulike
kursene setter opp datoer. I tillegg må
arrangører ha RService ansvarlige på
turneringer. Dette skal stå i
innbydelsen.

-

Aktivitet mot Rogaland.
Hva gjør vi videre for å bygge opp rundt
gode miljøer?
Flere klubber som ikke er under NIF og
FIF.

-

Oppdatering når det gjelder
samarbeidet med Sunnaas.

-

-

-

Sak 13

Aktivitetsplan for sommer/høst.
• Grenseløse idrettsdager

-

-

variabelt spill. Det ble
ikke pallplasseringer på
spillerne.
Det skal settes på et
trenerkurs i Oslo høsten
2015.
Ragnhild og Egil må
sette seg ned for å finne
dato.
Det skal avholdes et
oppdateringskurs i
RService. Lundin og
Olsen setter opp
aktuelle datoer. Her må
alle arrangører stille
med dataansvarlig for
stevnet sitt.
Styret har vedtatt at det
skal stå i stevnesøknad
hvem som er RService
ansvarlig for den
aktuelle turneringen.
Dette vil gjelde fra 2016.
Det planlegges et møte
med klubbene i vest.
Fortrinnsvis Rogaland i
første omgang.
Det bør avtales et møtes
med kretsen.
Ragnhild skal presentere
Boccia(BC3) for noen
kursdeltakere som er på
Sunnaas Sykehus 1. juni.
Egil og Ragnhild må
avklare med Sunnaas
når de kan ha møte med
Sunnaas.
Styret ser det som
hensiktsmessig at det er
representanter både fra
klubb og seksjonstyret.
Hvis det ikke er klubber i
nærheten av
aktivitetsdagen og man
får interesserte
barn/unge må dagen og
tiden etter brukes på å

•
Sak 14

Møteplan

Eventuelt.
- Tøy nytt styre
Vedtak: Egil Lundin ordner med T-shirts
og utejakke, Ragnhild ordner med inne
genser.
-

Vestlandstreffen

få til et miljø i det
aktuelle området.
- Vigdis sender ut info
med datoer og steder,
så fordeler styret seg.
- Det skal arrangeres en
aktivitetsdag i Tønsberg
2. Juni. Lundin og Olsen
stiller sammen med
Tønsberg. Olsen tar
kontakt med Dag Ø.
- Torsdag 25. Juni
- Torsdag 27. August
Blå og kongeblå piquet trøye,
jakke, genser. Her bør ikke
størrelser stå.

-

-

Mønstringsstevne

•

Vedtak: Jan Petter sender ny
versjon uten NM kvalik. Logoen
kan bli stående.

-

Vandrepokal i klasse 4

-

-

Ragnhild legger redigert
versjon på nettet (kun
rettelse av skrivefeil).
Enkelte ønsker å kunne
kjøre begge kategorier
over en dag der
deltakelsen er lav. Dette
må evt. gå klart fram i
innbydelsen at dette kan
skje, samt at klubbene
får beskjed hvis det
skulle skje.
Et alternativ er også å
invitere til å spille i en
gjesteklasse.
Noen små endringer må
gjøres.

Jan Petter og Jarle har
vært i dialog med VIVIL
som nå deler boccia i to
klasser for å få jevnere
kamper. Det er ønskelig
at det opprettes en
vandrepokal i klasse 4,

•

Vedtak: Egil Olsen ordner med
vandrepokal.

-

Klassifiseringsutvalg

•

Vedtak: Egil Lundin spør de
aktuelle.

Vivil-lekene. Styret
støtter det og Egil O
ordner en slik som skal
vinnes 3 ganger.
-

Det må oppnevne et
nytt utvalg; styret
foreslår Thor Faye
Hansen, Jørn Tore Hedi
Anne Birkeland. Lundin
forespør disse.

