STYREMØTE 10/2015 – 2017
21. september 2016

Ullevål stadion kl. 17-20. Møterom 4062.
Tilstede: Vigdis Mørdre, Egil Lundin, Egil Olsen, Lisbeth Nielsen, Ann K. Pedersen, Jan Petter
Karlsen, Jarle Vordal, Visepresident Mette Berg.
Administrasjonen: Eli Birkeland

Saksliste
Sak 114

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
Se vedlegg
Forslag til vedtak:
Styret besluttet
å godkjenne protokoll fra styremøtet 09/2015-2017

Sak 115

INFORMASJON
Informasjon fra Rio v/ Egil Lundin
•

Resultater

•

Kort evaluering

Informasjon rundt aktivitet ved Sunnaas sykehus v/ Eli
•

Kveldstrening 1 torsdag i måneden frem mot jul

•

Trening på dagtid hver torsdag gjennom hele november

•

Vidar Johansen og Arnstein Nesset har hovedansvaret for aktiviteten ved
Sunnaas.

Trenerkurs boccia/teppecurling og seminar 14-16 oktober v/ Egil og Vigdis
•

Status tidsskjema gjennom helgen

•

Status foredragsholdere fra Sverige

•

Status kurs generelt

Representasjoner
•

Egil Lundin i Bardu i forbindelse med Fylkeslekene i Troms

•

Vigdis og Eli i Stavanger i møte med Rogaland idrettskrets

•

Ann og Jarle informasjonsmøte i Finnmark

•

Eli og Øvre Romerike på landskonferansen til CP-foreningen i Lillestrøm.

Evalueringsmøte landslagstrenere og kontrakter
•

Etter hvert Paralympics går trener kontrakter ut. Det er avtalt møte med
trenerteamet vedrørende neste 4 års periode. Nestleder og administrasjonen
har på forhånd hatt møte med Elisabeth Wilhelmsen, som er utøvernes
representant på landslaget.

Forslag til vedtak
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering
Sak 116

RENT SÆRFORBUND
På Norges Fleridrettsforbunds styremøte 04/2015 – 17, 23 mai 2016 ble det i sak 19
Rent særforbund besluttet følgende:
å be seksjonene gjennomføre programmet «Rent særforbund» i seksjonsstyrene
å be seksjonene motivere sine lag til å gjennomføre programmet «Rent idrettslag»
å opprette en arbeidsgruppe bestående av seksjonsstyrelederne som skal lage et
forslag til en beredskapsplan for Norges Fleridrettsforbund og presentere den på
neste styremøte.
Seksjonen må gjennomføre «Rent Særforbund» i regi av Antidoping Norge. Avtalen
innebærer at forbundet forplikter seg til å sette antidopingarbeidet på dagsordenen
og gjennomføre tiltak som er beskrevet i en handlingsplan. Det må settes av tid
under et styremøte og bearbeide en slik handlingsplan.
Forslag til vedtak:
Styret besluttet å nedsette en arbeidsgruppe bestående av tre personer som
utarbeider et forslag til handlingsplan for forbundet til neste styremøte. Forslag om
Ann og klassifisør Jørn-Tore, samt en fra kretsen i nord.

Sak 117

REGNSKAPSRAPPORT
Siste regnskapsrapport per 31/08
•

Overforbruk Nordisk Mesterskap

•

Overforbruk landslaget

Forslag til vedtak:
Styret besluttet å ta regnskapet til etterretning, og ha fokus på medlemsvekst og
rekruttering.

Sak 118

ENDRING AV DATOER FOR NM FRA 2018
AU kommer med forslag om endring av NM-helger for å unngå julebordsesongen.
Det foreslås at NM blir arrangert siste helg i oktober, og de to første helgene i
november.
Forslag til vedtak:
Styret besluttet at siste helg i oktober er NM boccia individuelt, NM teppecurling
første helgen i november, og NM boccia lag 2. helgen i november. Dette blir lagt ut
på hjemmesiden.

Sak 119

ENDRING I BOCCIA REGLEMENT
Se vedlagt dokument med forslag om endring i boccia reglement.
Forslag til vedtak:
Styret besluttet å enstemmig vedta forslaget. Gjeldende fra 2017.

Sak 120

TERMINLISTEN 2017
Det har kommet inn mange stevnesøknader, men vi mangler fortsatt noen. Styret ser
gjennom den foreløpige terminlisten.
Forslag til vedtak
Styret besluttet å godkjenne terminlisten. Alta IF får tildelt NM boccia individuelt
2017. Askøy BTK er tildelt NM teppecurling 2017. Styremedlemmer som
representerer klubber involvert i saken, forlot rommet da dette ble vedtatt.

Sak 121

Sak 121 er vedtatt i styret og unndras offentligheten.

Sak 122

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TØNSBERG FIL
Se vedlegg
Tønsberg FIL har sendt inn søknad om dispensasjon på 2 av sine spillere som har blitt
reklassifisert i forbindelse med årets NM.

Forslag til vedtak
Styret besluttet at utøverne som er klassifisert/reklassifisert skal stille i den klassen
de er klassifisert under.

