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Action

Hvem

Godkjent
.
Protokoll godkjent
Protokollen signeres av Toril Ekeli og Ole Ingvaldsen

Styret

Regnskapsrapporten viste stor forskjell på Post 2 midler fra
2015 til 2016. Regnskapsfører har begynt å periodisere
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Konstituering av nytt styre

tilskuddet over hele året. Vi har fått en liten økning totalt
sett av Post 2 og Post 3 midler.
Styret var også fornøyd med at etter noen år kommer
regnskapsrapportene med fjorårstall.
Fordeling av arbeidsoppgaver. Styret ble enig om at
styremedlemmer skal være mer synlig i klubber og vil
besøke klubber som ønsker dette eller som arrangerer
mesterskap. Styremedlemmer skal være tilgjengelig for
klubber som vil drive med klubbutvikling eller
rekrutteringsarbeid. Vedlagt utkast til arbeidsoppgaver for
styremedlemmer. Petter lager konkret forslag som
diskuteres på neste møte.
Grethe ble valgt som ny Internasjonal representant etter
Hilde.

Anlegg
Haugesund: Planlagt byggestart oktober. Noe
forsinket. Tippemiddelsøknad under sendes.
Stange: Er i ferdigstillelse fase. Is skal være
klar 3 okt. og offisiell åpning 15 oktober.
Fredrikstad: Arbeiderpartiet har endret
standpkt. og går nå inn for at Arena
Fredrikstad utredes med curlinghall.
Dette blir behandlet i formannskap
8.september og så bystyret 15.sept.
Stor sjanse for at dette blir vedtatt
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Bergen:.Møte med utbygger og entreprenør
30.Aug. Det ble fremlagt tegninger av en 4
banershall i tilknytning til et stort idrettsanlegg
på Myrdal i Åsane. Anlegget er fullfinansiert
av Trond Moen.
Holmestrand: Planlegges en skitunell i gamle
tunnelen som var på E18. I forbindelse med
denne ser de på muligheten for en 2 baners
curlinghall.tomtr å få til et curlinganlegg må vi
ha et lokalt engasjement.
World Curling Congress Stockholm
Styret ga delegatene fullmakt til å stemme hvordan de
07.-10. Sept.
mener er riktig.
Styret var negativ til regelendringer på å at det skal være
mulig å starte med 3 spillere.
Regelendringen med dbl.touch må klargjøres slik at man
ikke kan dbl. touche etter hogline.
NCF støtter skandinaviske kandidater til styret i WCF.
Terminliste og uttakskriterier.
Terminlisten ble godkjent.
Uttakskriterier godkjent med flg. endringer.
VM Mixed dbl.: Vinner av NM møter Lag
Skaslien/Nedregotten i best av 3 hvor NM finalen teller
som første kamp.
Universiaden Gutter: Best av 3 kamper mellom Lag
Miner Skifer og Lag Mjøen hvor resultatet i NC1 teller
som første kamp
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Ungdomsutvalget
Magnus Ramsfjell leder av ungdomsutvalget
var forhindret fra å komme pga. nye studier i
Trondheim.
Han hadde sendt en mail som ble lest og det
var ingen kommentarer til ungdomsutvalgets
arbeide.
Første oppgave er kick off samling for juniorer
i Lillehammer16.-18 september.
Årsting
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Terminliste og uttakskriterier sendes klubbene, lag og
Pål
legges ut på curling.no
EYOF Ezerum Tyrkia: Et mesterskap i Olympiatoppens
regi. Aldersfruppe 16-18år
NCF betaler en egenandel på kr. 6.000.- pr utøver/trener
Norge har kvalifisert et guttelag.
NCF har takket ja til plassen under forutsetning at DU og
OLT mener det er trykt å reise.
Universiaden Almaty Kazakhstan: Et arrangement i
Studentidrettsforbundets regi. Under 28 år og student.
Vi har kvalifisert både jente- og guttelag. Egenandel ikke
klart.
VM Mixed: Lag Wibe med Christer Wibe, Elin Ingvaldsen,
Victor Bergerskogen og Jeanette Husnes Moe reiser til
Kazan Russland for å forsvare fjorårets gullmedalje.
EM Damer og Herrer i Glasgow. Lag Skaslien og Lag
Ulsrud er uttatt. Begge spiller i A puljen.

Side 4

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

Sak 10

Eventuelt
Digitalisering av årbøker

Dispensasjonssøknad fra Trondheim CK

Det ligger mange gode historier i årbøkene og NCF har
komplette sett liggende på lager. NCF vil undersøke
kostnadene ved digitalisering av disse slik at kan ligge
offentlig på nett. Gjerne med søkefunksjon
Trondheim CK søker dispensasjon for Marcus Wolan fra
aldersbestemmelsene til Yngre Jr. Tour. Styret kan ikke gi
en dispensasjon da det er klubbene som arrangerer Yngre
Jr.Tour. Trondheim må søke dispensasjon til
arrangørklubbene for hver enkelt turnering. Det ble ikke
gitt dispensasjon fra aldersbestemmelsene til Yngre Junior
NM.
Pål informerer Trondheim CK.

Kosteputer i NCF turneringer

Styret vedtok å følge WCF sitt regelverk i h.t. bruk av
kosteputer i NCF mesterskap. Etter all sannsynlighet betyr
det at kun det gule stoffet «Top Gun» kan benyttes.

Recruitment program fra WCF

WCF har laget et recruitment program som er gjort
tilgjengelig for alle medlemmene. NCF oversetter dette og
tilpasser det norske forhold for så å distribuere de til
klubber og andre interesserte.
Sjekker ned WCF om vi kan oversette og tilpasse det til
Norske regler.
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Kontrakt på WMDCC og WSCC 2018

Styret etterlyser kontraktforslag fra WCF.
Pål Sjekker med WCF om kontrakten er klar.

NESTE STYREMØTE :

På Stange i forbindelse med åpning av ny hall 15. oktober kl. 10.00

Morten Søgård
President

Stein Mellemseter
Visepresident
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Stål Talsnes
Styremedlem

Grethe Brenna
Styremedlem

Dagfinn Loen
Styremedlem
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Henriette Løvar
Styremedlem

