PROTOKOLL SEKSJONSTYREMØTE I BOCCIA OG TEPPECURLING
DATO: 04.03.2016
Sted: Gardemoen Quality Hotell

Tidsrom: Kl. 17:00-19:30
Tilstede: Egil Lundin, Jarle Vordal, Ann Kjellmann Pedersen, Lisbeth Nielsen, Jan Petter
Karlsen, Egil Olsen og Vigdis Mørdre
Møte nr.7/2015-2017.
Saksnr:
Sak 79

Saksliste:
Godkjenning av
• Innkalling
• Protokoll styremøte 6
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Norgesserien
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Opplæring/kurs

Vedtak:

Ansvar:

Ok
Godkjent uten
merknad. Vi
må få full uke
på godkjenning
av protokollen.
Egil Lundin
åpnet Sa-FreMo
Har sendt
romfordeling til
Finland.
Hatt samling
for hele
troppen og alle
møtte. Bra
samling.
Mangler noe
tøy som må
purres opp.
Neste samling
er 10. april.
Er i rute og
premier er
bestilt.
RS kurset 12.3
med bra

Vigdis/Jan
P.

Eli

påmelding,
Egil og Egil
men mangler
noen
arrangørklubbe
r og det er trist.
Hva med lag i
nord?
Vi kjører som
avtalt og det er
viktig at de som
arrangerer NS
stevner har
egne folk på
kurs. Purrer en
runde til.
Vigdis
Dommerkurs
b/tc. Klasse 1
boccia,
renneassistent
kurs.
Trenerkurs del
2 våren og nytt
trener1 kurs
høsten. Legges
på nettet når
alt er klart.
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Ledermøtet 2016
• Hva skal legges frem
• Alle presentasjoner klare?
• Gjennomføring av helgen
Kriterier arrangementsstøtte etter innstilling fra AU.
Sende inn søknad 1.6 og 1.12. Maks støtte kan være opp til
10.000 kr. Ett av kriteriene er å betale ikkespillende dommere.
Vi har ca 75.000 til fordeling.

Her ble alle
saker
gjennomgått.
Legges opp til
diskusjon på
ledermøtet.
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Utvidelse av AU
• Ønsker å utvide AU med et styremedlem. AU sitt
forslag er Egil Olsen da han er sentral med
Norgesserien og kurslærer.

Vedtak:
Egil Olsen går
inn som
vararepr. til Au.
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Kick-off arr. innhold og antall
I forhold til rekruttering så ønsker vi 5 arr. rundt store byer.
Målgruppa barn og unge. Tett samarbeid med lokale idrettslag.
Få med en av våre beste unge utøvere som er på landslaget.
Bør også ha samarbeid med NIF s regionale fagkonsulenter.

Eli i samarbeid
med styrets
regionale
ansvarlige.
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Eventuelt.
Vi ønsker å skaffe en oppdatering om hvordan skolene bruker
utstyret etter skoleprosjektet. Hva vi ev. kan hjelpe dem med?

Eli og Elisabeth
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Flytting av Ålentreffen med høring på facebook ?
Den går som planlagt.
Neste styremøte, tid og sted.
Flyttes til Gardermoen.

Ref. Vigdis

