STYREMØTE 7/2021 - 2023
Onsdag 20. oktober 2021, kl. 18.00

Videokonferanse: https://petanque.whereby.com/styret
Tilstede:
Forfall:
Fra adm:

Tore Blokhus (leiar), Heidi Skjørberg Nilsen, Christopher Kvarme
Trine Tinglum, Gabriel G. Bel-Lakfih, Lisbeth M. Johannesen, Roger Støa
Arild Skjæveland, referent

SAK 01

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
Protokoll fra forrige styremøte er vedlagt
Forslag til vedtak
Styret beslutta å godkjenne protokollen fra styremøte 6, 1. september

SAK 02

NM VEKA – status
Det kom et forfall fra Gabriel som skulle informere, men via tekstmelding:
Planlegging pågår, og Peter Haring har tatt på seg baneansvar.
Gabriel og Eli er i dialog er om øvrig planlegging.
Etterlyser mer informasjon til neste gang.

SAK 03

TERMINLISTE 2021
Tore sender ut etterlysningar om terminliste denne uken. Frist for ønsker 15.
november.
Terminlistemøte onsdag 24. november, én uke før publisering.

SAK 04

LEDERMØTET 2022

Lørdag 26. mars – Ullevål. I utgangspunktet fysisk møte.
Reisestøtte til tilreisende klubber.
Tema som skal diskuteres: NM i fremtiden, NM-datoer, mot tidligst 2023.
SAK 05

INNSPILL NORGESMESTERSKAPET
Tore informerer om innspill fra en rekke klubber ang. Norgesmesterskapet.
Mange ulike innspill fra en rekke klubber, med en stor spredning i meninger.
Klubbene er enig om en god del punkt. Spesielt flere personer i roller rundt
mesterskap for å få turneringen til å gå som den skulle. Mangelen på dommere er
en utfordring.
Flere tiltak trengs også for deltakere, som krav om målebånd og måldommere.
Tidsbruken er stort problem, er den unisone tilbakemelding.
Styret utvikler kan utvikle et par forslag inn mot ledermøtet.

SAK 06

NY KLUBB v/ Arild
Alt er nå i orden med Asker Skiklubb, som nå er registrert i norsk petanque! Alt ok
fra Viken idrettskrets, Norges Fleridrettsforbund. En veldig positiv nyhet.
Har kontakt med klubben inn mot neste sesong.

SAK 07

EVENTUELT
Tore informer om at ekstraordinært ting i Fleridrettsforbundet 28. oktober.
Christopher informerer om sluttabell på rankinglister.

Neste styremøte: Onsdag 24. november kl. 18.00

