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Åpning

Leder i Boccia og Teppecurling seksjonen Egil Lundin åpner årsmøtet med å ønske alle velkommen.

Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter

Sak 2 Godkjenning av forretningsorden

-

Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak med unntak av innlederen. Taletiden
begrenses til 3 min.for første gang, 2 min. for andre gang og 1 min. for tredje gang. Ordstyrer
har rett til å fremme forslag om forkortet taletid og om strek etter de inntegnede talere. Til
forretningsorden gis ingen ordet mer enn 1 gang og høyst 1 min. i hver sak.

-

Forslag må leveres skriftlig til ordstyrer, undertegnet med forslagstillerens navn og forening.
Forslag som opptas, men som på forespørsel fra ordstyrer ikke får støtte fra andre
representanter, bortfaller. Nye forslag kan ikke framsettes når strek er satt.

-

Avstemninger. Skriftlig avstemning skal foretas når det forlanges. Om avstemninger ved valg,
jfr. NIFs lov paragraf 2-11. Ved skriftlig avstemninger benyttes de stemmesedler som ordstyrer
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bestemmer. Opptelling ved avstemninger foretas av den valgte opptellingskomiteen og
sekretær, når ordstyrer ber om det.
Protokollen føres av valgte sekretær. I protokollen innføres alle forslag, avstemninger og
vedtak. Protokollen skal godkjennes og undertegnes av de 2 valgte representanter.

Sak 3 Valg av årsmøtets funksjonærer

3.1 1 Ordstyrer: Mette Margrethe Berg
3.2 1 Sekretær: Eli Birkeland
3.3 2 representanter til å signere: Ove Solbakken og Heidi Rådstoga
3.4 2 personer til tellekorps: Merethe Schøll og Jarle Vordal

Sak 4 Godkjenning av saksliste og tidsplan

• Åpning
• Opprop og godkjenning av fullmakter
• Godkjenning av forretningsorden
• Valg av Tingets funksjonærer
• Beretning 2015 — 2016
• Regnskap 2015 og 2016
• Saker til årsmøte
o Sak fra Askøy BTK
o Sak fra Oslo Handicapidrettslag
• Handlingsplan 2017-2019
• Langtidsbudsjett 2018 og 2019

Valg
• Valgkomiteens innstilling til nytt styre
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• Styrets innstilling til ny valgkomite
Takk
• Ordstyrer
• Avtroppende styremedlemmer
• Årsmøte

Disse hadde ordet i saken: Nr. 17 Kurt Helberg.
Vedtak: Sakslisten ble godkjent uten endringer.

Sak 5 Beretning

Beretning for Boccia- og Teppecurlingseksjonen 2015-2017.
Seksjonsstyret
Seksjonsstyret i tingperioden har bestått av:
Leder:

Egil Lundin, Sarpsborg BTK

Nestleder:

Vigdis Mørdre, Øvre Romerike HIL

Styremedlem:

Ann Kjellmann Pedersen, Alta IF

Styremedlem:

Egil Olsen, Moss BTK

Styremedlem:

Jan Petter Karlsen, Askøy BTK

Varamedlem:

Lisbeth Nielsen, Kristiansand HSL

Varamedlem:

Jarle Vordal, Helios IF

Styret har avholdt 13 styremøter i perioden og det har vært behandlet 145 saker.

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget har bestått av:
Egil Lundin
Vigdis Mørdre
Egil Olsen, varamedlem
Eli Birkeland (Administrasjon)

AU har gjennomført 6 møter i tingperioden og behandlet 40 saker.
3 Årsmøtet i Boccia og Teppecurling

25. mars 2017

Seksjonens representanter i forbundsstyret
2. Visepresident: Mette Margrethe Berg, Helios IF
Styremedlem: Egil Lundin, Sarpsborg BTK
Personlig vara: Ann Kjellmann Pedersen, Alta IF

Administrasjon
Ragnhild Mizda: Ansatt,80 % Fagkonsulent 1/1— 30/06- 2015.
Eli Birkeland: Ansatt, 80% Fagkonsulent fra 17/08-2015 — 31/10- 2015.
Eli Birkeland: Ansatt 100% Fagkonsulent fra 01/11-2015 —

Antall medlemmer hentet fra idrettsregistreringen 2015
2014
(NIF tall)

2015
(NIF tall)

Boccia

1 715

1 674

Teppecurling

350

289

0 —19 år(B&TC)

62

77

20 - 25 år(B&TC)

77

80

2016
Ikke klare

* Siden NIF har endret tidspunktet for idrettsregistreringen fra januar til april, er ikke NIF-medlemstallene for 2016 klare.

Medlemsutviklingen er dessverre negativ, og vi opplever at flere klubber og medlemmer faller fra.
Vi ser en økning i noe flere yngre utøvere, og dette er positivt. Klubber må fortsette arbeidet med rekruttering
av nye utøvere til våre idretter.

Arrangementer
• 05-06 mars 2016: Seksjon Boccia og Teppecurling arrangerte ledermøtet på Gardermoen.
Seksjonsleder Egil Lundin var møteleder. I tillegg gjestet Paralympics utøveren Bjørnar Erikstad
møtet og holdt sitt foredrag «Motvind er til for å seiles i». Landslagsutøveren Roger Aandalen
snakket om veien mot Paralympics i Rio de Janeiro 2016.
• Det har blitt arrangert Norgesserien i Boccia Lag og Individuelt, Teppecurling Lag og Individuelt.
• Det har vært arrangert NM i begge grener. Kongepokalen ble i 2015 utdelt i boccia individuelt
til Svein Magnus Vatvedt, Ringerike (Klasse 3). 12016 ble Kongepokalen utdelt i boccia lag til
Moss BTK 5 med Ove Solbakken, Ann Kristin Solbakken og Vidar Wiborg (Klasse åpen).
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Rekruttering
• Boccia og Teppecurling har vært til stede på en rekke aktivitetsdager (Grenseløse idrettsdager) i
regi av Norges Idrettsforbund og andre arrangører. Vi har vært i Oslo, Skien, Kristiansand,
Stavanger, Sarpsborg, Tromsø, Bardu, Mjøndalen, Sandefjord, Sunnaas lekene, skoleidrettsdag
Ski, og skoleidrettsdag Romerike. På disse dagene har vi også hatt god støtte av våre lokale
idrettslag.
• Vi samarbeidet med Rogaland idrettskrets, Folkepulsen og andre særforbund om en idrettsdag
for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i Stavanger; «Grenseløs møteplass». Dagen ble
avholdt lørdag 18. februar 2017 på Forum Expo, der boccia var representert.
• Vi har hatt et tilbud om veiledning/opplæring i Boccia og Teppecurling hos Driv IL.
• Vi har lånt ut utstyr til skoler som har behov for hjelpemidler i forbindelse med Boccia.
• Vi har vært til stede under juniorlekene i Oslo i 2015.
• September 2016: Teppecurling var til stede under Landskonferansen for CP-foreningen.
• Vi har hatt et fast tilbud gjennom hele høsten 2016 med boccia på Sunnaas sykehus. Dette
fortsatte våren 2017.
• Vi var tilstede under Ridderrennet 2016 med både teppecurling og boccia.
• Vi var tilstede under Døveidrettsseminaret på Gardermoen i oktober 2016.
28.januar 2017 ble Oslo Døves SK invitert til å prøve boccia og teppecurling på NIH en hel dag.
• Vetland skole har vært på Ullevål stadion i januar med 12 ungdommer med nedsatt hørsel, som
har fått prøve boccia og vil i april komme og prøve teppecurling.
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Toppidrett
Roger Aandalen har i perioden vært vår landslags- og Paralympics utøver. Rekruttlandslaget har bestått
av: Roar Femtegjeld, Per-Kristian Thorsrud, Nina Arvesen, Elisabeth Wilhelmsen og Tone Koch.
Landslagstrenere i perioden har vært Egil Lundin, Egil Olsen og Dag Østerud.
• Roger Aandalen deltok i World Open, Santiago de Cali i 2015 og tok 2. plass.
• Roger Aandalen deltok i World Open, Seoul i 2015 og tok 4. plass.
• Roger Aandalen deltok i World Open, Poznan i 2015 og fikk 5. plass.
• Roger Aandalen deltok i World Open, Povoa i 2015 og fikk 8. plass.
• Roger Aandalen deltok i World Individual Championship, Beijing 2016 og fikk 26. Plass.
• Roger Aandalen deltok i Paralympics i Rio de Janeiro, 2016, men ble slått ut i gruppespillet.
• Landslaget har i 2015 deltatt på: Barcelona European Cup (Roger, Roar og Nina), Poznan World
Open (Roger, Nina, Roar, Elisabeth) Seoul World Open (Roger), Santiago de Cali World Open
(Roger).
• Landslaget har i 2016 deltatt på: Malmo Open (Roger, Nina, Roar, Per-Kristian, Elisabeth, Tone),
Belgia Paralympic Championship (Tone, Elisabeth, Per-Kristian), Kina World Individual
championship (Roger), Povoa de Varzim World Open (Roger, Nina, Roar, Elisabeth, Tone).
• 12-16 mai: Norge deltok under Nordisk Mesterskap i Pajulahti, Finland. Norge deltok med 16
spillere. Disse var Roar Femtegjeld, Roger Aandalen, Nina Arvesen, Per-Kristian Thorsrud, Tone
M. Kock, Elisabeth Wilhelmsen, Tor Andre K. Johansen, Egil Olsen, Karin Vordal, Karl Wilhelm
Faye-Hansen, Oddbjørn Stebekk, Svein Magnus Vatvedt, Nina Ringstad, Ivar Erikstad, Oddvar
Skullerud og Vidar Johansen.
•

Medalje oversikt Norge i Nordisk Mesterskap: 2 Gull, 2 Sølv og 2 Bronse:
I ndividuelt:
• Bronse Klasse 1 Roger Aandalen.
• Bronse Klasse 3s Vidar Johansen.
• Gull Klasse 4 og Nordisk Mester Tor Andre Johansen
Lag:
• Gull Klasse 1 og Nordisk Mestere (Aandalen, Arvesen, Femtegjeld)
• Sølv Klasse 3s (Skullerud, Johansen)
• Sølv Klasse 4(Johansen, Olsen, Vordal)

• Landslaget har hatt følgende samlinger i perioden:
3 helge samlinger for alle på Olympiatoppen.
3 dags samlinger, sted; Moss BTKs lokaler.
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7 dags samlinger til forberedelser for Roger Aandalen i forberedelser til deltakelse i
Paralympics Rio, sted; Moss BTKs lokaler.

Utdanning
• Det har i perioden blitt gjennomført et trenerkurs i Teppecurling i Oslo. 6 deltakere deltok.
• Det har blitt gjennomført 2 trenerkurs i boccia med totalt 16 deltakere.
• Det har i perioden blitt gjennomført tre dommerkurs i boccia, et i Bardu, et i Bodø og et i
Fagernes. Totalt 11 deltakere.
• Det har blitt arrangert oppdateringskurs for dommere etter nytt regelverk i Boccia, det ble
gjennomført i Oslo for klasse 1 med 8 deltakere.
• Det har blitt arrangert RService kurs på Gardermoen. 16 deltakere.
• Det har blitt arrangert kurs for assistenter til rennespillere på Ullevål. 9 deltakere.

Klubbutvikling
• Vi har i perioden hatt fokus på Troms og Rogaland. I tillegg har vi bistått Valdres med oppstart
av en bocciagruppe og innmelding i Fleridrettsforbundet.
• Klubbutvikling var et sentralt tema under ledermøtet i 2016.
• Vi har bistått klubber som er i en utviklingsprosess gjennom støtte og veiledning.
• Vi har oppfordret klubbene til å starte en utviklingsprosess gjennom lokal idrettskrets.
• Vi har jobbet for å få miljøer som ikke medlem av FIF til å tegne medlemskap.

Informasion — kommunikasion
• Desember 2015 var vår nye hjemmeside ferdig.
• Det ble avholdt informasjonsmøte for lag i Nord-Troms og Finnmark i juni 2016.
• Vår nettside brukes om hovedkanal for informasjon og nyheter.
• Viktig informasjon og dokumenter har blitt sendt i papirform og nyhetsbrev.

Disse hadde ordet i saken: nr. 17 Kurt Helberg, Nr. 2 Vigdis Mørdre, Nr. 5 Jan Petter Karlsen, Nr. 6 Magne
Teig/and, Nr. 1 Egil Lundin.

Vedtak: Den framlagte beretningen for boccia og teppecurlingseksjonen er enstemmig vedtatt.
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Sak 6 Regnskap
Se eget vedlegg for regnskap 2015 og 2016
1

Styrets forslag til regnskap for 2015 og 2016
Det er Tinget til Norges Fleridrettsforbund som skal behandle og godkjenne regnskapet for
2015 og 2016 for hele forbundet. På boccia og teppecurling sitt seksjonsårsmøte vil det
primært bli lagt vekt på å gjennomgå seksjonen for boccia og teppecurling sin del av
regnskapet.

2

Revisors beretning for 2015 og 2016
Beretningen ettersendes eller blir utdelt på Tinget.

Kontrollkomiteens beretning for 2015 og 2016
Se vedlagte kontrollkomiteens beretninger for 2015 og 2016.

Disse hadde ordet i saken: Nr. 1 Egil Lundin, Nr. 5 Jan Petter Karlsen, Nr. 22 Leif Ivar Tønnessen, Nr. 20
Wenche Darell Arvesen, Nr. 4 Ann Kjellmann Pedersen.
Vedtak: De fremlagte regnskapene for seksjonen for boccia og teppecurling for 2015 og 2016 er
orientert om og tas til etterretning, enstemmig vedtatt.
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Sak 7 Innkomne saker

7.1 Sak fra Askøy BTK
Forslag
Seksjonsstyret i Boccia og Teppecurling utvidesfra dagens 5 styrerepresentanter og
2 varamedlemmer til 7styrerepresentanter og 2 vararepresentanter.
Begrunnelse:
Våre idretter sliter med nyrekruttering og vårt lag mener at overstående forslag vilføre til mer aktivitet dersom
vi utvider styret og at sammensetningen av styret rekrutteresfra ulike idrettskretser som har lag tilsluttet vår
seksjon og Norges Fleridrettsforbund/NIF.
På hjemmesiden til boccia og teppecurling ligger en oversikt over alle lag fra alle landetsfylker og på denne
oversikten er det totalt 81 lag på landsbasis.
Utfra denne oversikten bør man ha store muligheter til nyrekruttering både til styremedlemmer og nye
medlemmer av våre idretter. På bakgrunn av disse opplysninger bør hver av kretsene komme med innspill til
styremedlemmer til valgkomiteen, slik at de ulike kretser/lag blir mer involvert.
Seksjonsstyrets innstilling
Vi beholder dagens styre sammensetning.
Begrunnelse:
Seksjonsstyret ser ikke at det å utvide antall styremedlemmer vilføre til økt nyrekruttering. Styret har tidligere
bestått av 7styremedlemmer og 2 vara. Seksjonsstyret ser på nyrekruttering som et viktig tema, men at å
involvere klubbene i rekrutteringsarbeidet er en bedre løsning. Samtidig ønsker seksjonsstyret et mer arbeidende
styre.
Disse hadde ordet i saken; Fra Askøy — Magne Teigland. Fra seksjonen — Vigdis Mørdre.
Nr. 13 Arnstein Nesset, Nr. 6 Magne Teigland, Nr. 5 Jan Petter Karlsen, Nr. 4 Ann Kjellmann Pedersen, Nr. 16
Merethe Schøll, Nr. 1 Egil Lundin, Nr. 20 Wenche Darell Arvesen.

Vedtak: Forslaget fra Askøy BTK falt med 26 stemmer.
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7.2 Saker fra OHIL
Forslag 1
En klubb medflere enn 6 deltagere eller 2 lag som deltar på et stevne må stille med en ikke spillende
dommer.
Begrunnelse
Vi ønsker at klubber over en viss størrelse må stille med minst en ikke spillende dommer. Dette kan gå på
omgang slik at det ikke alltid er samme person som gjør dette på hvert stevne.
Dommeren som ikke spillerfår utbetalt et honorar på kr 300.- pr. dag, hvis det dømmes minst 5 kamper. For
klasse 1 gjelder ikke kravet om 5 kamper.
Vi håper at dette kan bidra til å øke kompetansen og kvaliteten hos dommerne.

Forslag 2
Klasse 1 prioriteres på stevner slik at defår nok baner og dermed nok kamper på stevnene, bla NM.
Klassen er liten og det bør være prioritert at disse spillerne får spille dobbelt serie over 2 dager.
På lagstevner når klasse 1 spillere flyttes til klasse 2 ønsker vi at det benyttes klokker.

Begrunnelse
Det blir ofte sagt at det er på grunn av banekapasitet at antall kamper blir kuttet ned, men vi
ber om at klasse 1 prioriteres med riktig antall baner slik at renneklassen får gjennomført
minimum tre kamper per spilledag. Når det gjelder klasse 1, kastere, vil antall kamper pr. stevne
måtte variere etter hvor stor deltakelse klasse 1— kastere - har, naturlig nok. Som regel er
deltakelsen her 5-6 spillere. I slike tilfeller bør de kunne spille dobbel serie over to dager uten at
de må kjempefor det hver gang. Det blir uansett alltid ledige baner på slutten av dagen om
tiden tilfeldigvis skulle bli knapp. Kan de bruke to baner bør de kunne kjøre trippel serie over to
dager. Defleste spillerne kaster relativt raskt så det bør kunne gå greit. Jo,flere kamper
landslagsutøvernefår,jo bedre er det, da all kamptrening er viktig.
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Seksjonsstyrets innstilling
Seksjonsstyret kan ikke se at dette erforslag som skal leggesfrem på årsmøte.
Forslaget er at dette leggesfrem til det nye styret som bør ta tak i dette.

Disse hadde ordet i saken; Wenche Darell Arvesen fra Oslo Handicapidrettslag, Egil Lundin fra
seksjonsstyret. Nr. 22 — Leif Ivar Tønnessen.

Vedtak: Oslo Handicapidrettslag trekker sitt forslag, og denne saken sendes videre til det nye styret til
behandling.
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Sak 8 Handlingsplan for 2017-2019

Handlingsplan 2017-2019
Oversikt:
• Formål og visjon
• Rekruttering
• Bredde
• Toppidrett
• Utdanning
• Organisasjon

• Formål og visjon
Boccia og Teppecurling seksjonens formål er å fremme idrettene Boccia og Teppecurling,
herunder bidra til samarbeid mellom idrettslag, helsesportlag og handicapidrettslag. Målet
videre er at vi skal representere Boccia og Teppecurling nasjonalt og internasjonalt.
Vår visjon er at alle våre medlemmer, både ledere og utøvere skal oppleve vårt idrettsmiljø som
inkluderende, trygt og sosialt. Vi skal legge til rette for at alle, både mosjonister, aktive
breddeutøvere og toppidrettsutøvere skal få et godt idrettstilbud. Alle skal oppleve mestring og
sosial trygghet. Barn og unge er satsningsområde og vi ønsker spesielt å legge til rette for
denne gruppen.

Rekruttering
• Målsetting
• Seksjonen skal arbeide for å få flere aktive medlemmer i våre lag og klubber.
• Seksjonen skal arbeide for å få nye og flere klubber. Mål om minst 2 nye klubber pr. år.
• Seksjonen skal arbeide for å opprettholde videreutviklingen av eksisterende miljøer.
• Seksjonen skal arbeide videre der hovedmålet er å få flere barn og unge inn i lokal klubb.
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• Tiltak
• Få de klubbene og miljøene som har Boccia og Teppecurling aktivitet til å melde seg inn i
Fleridrettsforbundet.
• Oppsøke, informere og bistå for å skape interesse for allerede eksisterende miljø. 12017
skal fokus være på Nord og Midt-Norge.
• Seksjonen vil fortsette å være aktiv på aktivitetsdager, skoledager og hjelpemiddelmesser.
• Opprettholde og videreutvikle samarbeid med rehabiliteringssenter om faste treninger med
Boccia og Teppecurling.
• Seksjonen vil arrangere en samling årlig for barn og unge med store hjelpebehov.
• Seksjonen skal til enhver tid ha utstyr til utlån.

Bredde
• Målsetting
• Vi skal legge til rette for alle som har lyst til å utøve våre idretter. Dette gjelder både
mennesker med og uten funksjonsnedsettelser, barn og voksne.

• Tiltak
• Seksjonen skal arbeide aktivt for at klubber gir et tilbud til utøvere med ledsagerbehov som
ønsker å delta på konkurranser.
• Seksjonen skal arbeide aktivt for gode verdier i klubbene, dette gjelder inkludering,
språkbruk, alkohol, røyk og seksuell trakassering.
• Seksjonen vil jobbe aktivt for at klubbledere, dommere og trenere må framvise politiattest
for å fungere som trener eller leder i klubb.
• Stort fokus på trenerkompetanse hos trenere i klubbene.
• Fortsette og videreutvikle samarbeidet med de nordiske landene.
• Det er viktig med fokus på voksenidrett og vi må arbeide for gode rammebetingelser for
våre voksne utøvere.
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Toppidrett
Seksjonen har utarbeidet en ny handlingsplan for toppidrett, gjeldende fra 2017. Det ble skrevet ny
kontrakt med landslagstrener Egil Lundin,februar 2017. Målene og innholdet for nye handlingsplanen
er som følgende;
• Stille med BC3 utøver(e) til Paralympics 2024.
• Ha flere utøvere i flere klasser i Paralympics i 2028.
• Kvalifiserte trenere som skal ha gjennomført trener 1 kurs.
• I årene fremover skal det satses på rekruttering og utvikling av utøvere i klassene BC1 til BC5.
Utøvere blir plukket ut til «satsingsgruppen» på bakgrunn av blant annet utviklingssamlinger.
Det fokuseres på Norge og Norden i årene fremover.
• Opprette en dialog med Olympiatoppen og se muligheten for å lage et konsept og
utviklingsplan for de nye utøverne. OLT har et konsept for fremtidige utøvere «up and coming;
flere talenter mot toppen».
• Personlige medhjelpere/spillerassistenter. Det er mulig at denne utfordringen skal diskuteres
med OLT, i forannevnte prosjekt, da spilleassistenter er en utfordring for at denne
utøvergruppen skal lykke med satsing på toppen
• Det utarbeides et organisasjonskart for utøverne: Trinnene underveis om veien de skal gå for å
nå toppen.
• Det stilles krav til utøverne som får bli med i prosjektet. Alle utøvere må signere en avtale som
omhandler punktene;
o Alle utøvere må signere en avtale som omhandler punktene;
o
o
o
o
o
o
o

Treningsmengde og treningskvalitet
Avstå fra rusmidler under nasjonale og internasjonale turneringer
Avstå fra bruk av dopingmidler i regi av WADAs offisielle dopingliste
Følge treningsopplegg og sesongplanlegging
Føre Olympiatoppens treningsdagbok og rapportere til trener
Delta på samlinger og stevner/mesterskap som satsingsgruppen prioriterer
Utøvere må vise disiplin og struktur, en toppidrettsutøver skal vise at han/hun er 24/7utøver.
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Utdanning
• Målsetting
• Man skal tilfredsstille behovet for utdanning av dommere, trenere og klassifisører.
• Motivere klubbene til skolering i styrevirksomhet, klubbutvikling og klubbdrift.
• Tiltak
• Minimum 6 dommerkurs i Boccia i perioden.
•

Minimum 1 dommerkurs i Teppecurling i perioden.

• Minimum 2 trener 1 kurs i perioden.
• Gjennomføre oppdateringskurs i boccia og teppecurling etter behov.
• Gjennomføre en kurslærersamling i perioden.
• Ta kontakt med NIF angående utvikling av Trener 2 utdanning i boccia/teppecurling.
• Gjennomføre ledermøtet 2018.
• Gjennomføre regionale møter etter behov.
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Organisasjon
• Målsetting
• Seksjon Boccia og Teppecurling skal bli mest mulig effektiv i utførelsen av dens oppgave.
• Det skal være et godt samarbeid mellom seksjonen og lagene ute.
• Seksjonen skal til enhver tid ha kontroll over økonomien og jobbe for sponsormuligheter
som er tilgjengelig.
• Utvikle nordisk og internasjonalt samarbeid.
• Opprettholde klassifiseringsutvalget.
• Opprette et KOT utvalg (kompetanseutvalg for toppidrett)
• Tiltak
• Det skal være en god og effektiv arbeidsfordeling mellom seksjonsstyret, AU og
administrasjon og andre utvalg.
• Seksjonen skal jobbe for bedre rammebetingelser for våre utøvere med store hjelpebehov.
• Jobbe for et fortsatt godt samarbeid i Norden og andre nasjoner.
• Ha en levende og informativ nettside.
• Protokoller fra perioden skal legges ut på vår nettside.

Disse hadde ordet i saken: Nr. 25 Jorunn Løvdahl, Nr.13 Arnstein Nesset, Nr. 2 Vigdis Mørdre, Nr. 4 Ann
Kjellmann Pedersen, Nr. 5 Jan Petter Karlsen, Nr. 29 Kjell Mathisen, Nr. 22 Leif Ivar Tønnessen.
Vedtak: Den framlagte handlingsplanen for Boccia og Teppecurlingseksjonen 2017 — 2019 ble
enstemmig vedtatt.
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Sak 9 Langtidsbudsjett 2018-2019
Budsjett Boccia/TC 2019
37003: Rekruttering (Post 3)
37004: Klubbutvikling
38001: Markedsføring

Inntekter Kostnader
-200000

200000

-60000

60000

-20000

20000

39001: Forsikring

-20000

20000

50012: Internasjonalt medlemsskap

-15000

15000

50013: Internasjonal representasjon

-15 000

15000

50001: NM

-50000

50000

-100000

100000

50015: Norgesserien
50020: Landslaget

-250000

250000

50018: Utviklingslag boccia
50025: Trener 1 kurs (Post 3)

-100000

100000

-50000

50000

50019: Rekrutteringslag boccia
71010: Dommerkurs(Post 3)

-200000

200000

-50000

50000

71030: Klassifisering

-50000

50000

73001: Ledermøtet

-60000

60000

-700000

700000

-80000

80000

-40000

40000

-2 060000

2060000

95001: Administrasjon/IT/Kontor
95002: Styret
95003: Utstyr
Totalt
Budsjett Boccia/TC 2018
37003: Rekruttering (Post 3)
37004: Klubbutvikl ing

Inntekter Kostnader
-200000

200000

-60000

60000

38001: Markedsføring

-20000

20000

39001: Forsikring

-20000

20000

50012: Internasjonalt medlemsskap
50013: Internasjonal representasjon

-15000

15000

-15 000

15 000

50001: NM

-50 000

50000

-100000

100000

50015: Norgesserien
50020: Landslaget

-250000

250000

50018: Utviklingslag boccia

-100000

100000

50025: Trener 1 kurs (Post 3)
50050: Nordisk Mesterskap

-50000

50000

-200000

200000

-50000

50000

71010: Dommerkurs (Post 3)
71030: Klassifise ring

-50000

50000

73001: Ledermøtet

-60000

60000

95001: Administrasjon/IT/Kontor

-700000

700000

95002: Styret

-80 000

80000

95003: Utstyr

-40000
-2 060 000

2 060 000

Totalt

40000

Disse hadde ordet i saken: Nr. 5 Jan Petter Karlsen.
Vedtak: Langtidsbudsjettet for boccia og teppecurling 2018 og 2019 ble enstemmig vedtatt.
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