STYREMØTE 02/2019 - 2021
Torsdag 23. mai 2019, kl. 17:00 - 20:45
Idrettens Hus, Ullevål Stadion
Sognsveien 73
Tilstede:
Forfall:
Fra adm:

Eli Gjengstø (ref.), Bjørn Vidnes, Vebjørn Bjørkås, Charlotte Jayer, Jeppe Hanson
(generalsekretær)
Berit Sæbø, Johnny Skjørberg, Silje Akre
Arild Skjæveland (ref.)

SAK 01

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
Protokoll er vedlagt innkalling og gjennomgått.
Styret besluttet å godkjenne protokollen fra Styremøte 01/2019-2021

SAK 02

ORGANISASJON
Ansvarlig: Eli
Det ble gitt informasjon om Seksjon Petanque, Norges Fleridrettsforbund og norsk
idrett generelt.
Oppfølging fra forrige styremøte
 Søknad om NM 2020: Bergens søknad er innvilget og informert om. Håp
om bane i sentrum, men Bildøy er fortsatt mest reelt.
 Disiplinærkomite: Forslag til vedtekter er utarbeidet og oversendt til
høring. Mulig felles reglement for FIF.
 Draktlikhet og klubblogo under NM: Regel er definert og informert om,
men vurderes endret til NM 2020.
 Lager og materialforvalter: Muligheter for å flytte materiale fra PPH til
Ullevål.
Årsmøtet og Tinget

 Protokoller fra årsmøtet og tinget er vedlagt innkallingen.
 Protokoll fra årsmøtet må redigeres og signeres på nytt, da sak 7.0 er falt
ut. Protokollen sendes deretter ut til alle klubber samt publiseres på
nettsiden sammen med beklagelse.
Norges Fleridrettsforbund
 Jeppe Hansson, generalsekretær i FIF, informerte om særforbundets
virksomhet og økonomiske støtteordninger, særlig Post 2 Grunnstøtte
særforbund og Post 3 Barn, ungdom og bredde. Se vedlegg.
Styremøte i FIF
 Eline Oftedal gjenvalgt som president. Kjent for sin dyktighet og evne til å
løfte frem fleridretts og voksenidretts rennome og betydning.
 Idrettstinget 24.-26. mai: Eline er FIFs tale- og stemmeberettigede, Signe
Hovind deltar som observatør på vegne av Seksjon Petanque sammen med
Jeppe Hansson. EG og BV forhindret fra å delta. Utvalgte saker ble
diskutert.
Økonomi
 Post 3-midler: Barn og unge samt klubbutvikling. Midler er ment til
rekruttering og fornying.
 Visma Expense: Ny ordning med reiseregninger og andre utlegg.
Regninger/kvitteringer scannes og sendes til idrettskonsulent.
 Idrettens regnskapskontor (IRK): Iverksettelse av forbedringstiltak, både
når det gjelder kvalitet og punktlighet, dette etter kritikk fra mange
særforbund. Regnskapsrapporter skal være klare innen 15. hver måned.
Idrettsregistreringen
 Arild melder om fortsatt manglende tall fra enkelte klubber, må bruke mye
tid fremover på å få dette på plass.
 Frist for innsending av klubbenes tall er over, men vi som seksjon/forbund
har frist 31. mai.
 Systemet oppleves som vanskelig å manøvrere seg i. Jeppe foreslår at dette
kan være en ren administrativ oppgave til neste år.
 Av gledelige tall nevnes Saltdal med sine 38 registrerte medlemmer.

Dagslisens
 Styret har tatt til orde for innføring av dagslisens med visse begrensninger:
Kun en gang pr. år og helårslisens er krav for NM-deltakelse.

 Vebjørn utarbeider forslag til ordlyd, gjerne inspirert av Skiforbundets
regelverk.
 Registrering av navn: Utvidet behov for sikre rutiner og systemer i tilfeller
der nye spillere lever med skjult identitet/hemmelig adresse. Jeppe forhører
seg med juridisk avdeling.

SAK 03

NORGESMESTERSKAPET
Ansvarlig: Bjørn og Vebjørn
NM i Valdres 20. - 23. juni 2019
 Sports Software: Dataprogram må installeres og læres. Dekkes av
seksjonen.
 Serveringstelt er avtalt. Banene blir sloddet søndag. Ordfører kommer,
samt trompetist. Oppmøte senest 08.30. Seremonien starter kl. 08.45.
 Oppsett: Swiss torsdag og fredag. Trippelen går uten tidsbegrensing.
 Påmeldingsskjema sendes ut av Arild. Listene ajourføres av Eli.
 Trekning i utgangspunktet 10. juni.
 Dommere: Mike Pegg, Maija Juva, Finn Gundersen og Ståle
Baksetersveen. Presisjonsskyting: Finn G. aktuell onsdag kveld.
Muligens Ståle.
 Presisjonsskyting: Bjørn er ansvarlig for gjennomføring.
 Alkoholtester blir kjøpt inn. Retningslinjer må settes.
 Bjørn henter inngraverte medaljer for NM og NM-veka.
NM-veka i Stavanger 29. - 30. juni 2019
 12 lag er påmeldt, god fordeling mellom klubber/landsdeler.
 Vebjørn har vært i kontakt med NRK med forslag om reportasjer og
vinkling på saker for å få mest mulig oppmerksomhet.
 Gruppespill: 2 puljer a 6 lag.
 Tore Blokhus og Odd Kvarme lager baner.
 Dommer: Finn Gundersen.
 Undersøker med Gjert Smith om mulighetene for å få unnagjort finale
lørdag evt. hvis det gir mer muligheter for oppmerksomhet og/eller
dekning.

SAK 04

LANDSLAG
Ansvarlig:
Status


Nations Veteran Cup, fortsatt usikkert om gjennomføring grunnet få
påmeldte.



VM Singel/Dobbel/Mix: Dobbel for kvinner, Ranu Homniam og
Charlotte Jayer er femte best i verden! Sluttspill også i Singel kvinner.

Kvalifiseringer



8. - 9. juni: fristen går ut 1. juni. Dommer: Maija Juva. Charlotte stiller
som sekretariat.
Kvalifiseringer våren 2020: Rekordtidlig EM og VM, dato for
kvalifiseringer må klargjøres allerede til høsten.

Annet




Bestillinger av reiser ASAP etter kvalifisering. Påmeldingsskjema til
EM er allerede sendt ut. Idrettskonsulent har mulighet for bruk av
mastercard for betaling.
Oversikt over tøy er enda ikke klart.
Vurdere opprette landslagskontrakt: Holdninger og oppførsel,
antidoping, alkohol, lån av tøy, etc. Avventer til neste styremøte.

Kalender




SAK 05

Landslagsrepresentasjon 2019
o VM Singel/Dobbel/Mix, 2. - 5. mai, Almerimar i Spania
o EM Veteran, 16. - 18. september, Albena i Bulgaria
o EM Herrer, 19. - 22. september, Albena i Bulgaria
o EM Espoir, 3. - 6. oktober, Saint-Pierre-les-Elbeuf i Frankrike
o VM Kvinner og junior, 19. - 23. november, Phnom Penh i
Kambodsja
Landslagsrepresentasjon 2020
o EM Kvinner, 4. - 7. juni, Almerimar i Spania
o VM Herrer, 16. - 19. juli, Lausanne i Sveits
o EM Singel, 18. - 20. september, Riga i Latvia
o EM Espoir trippel, 1. - 4. oktober, Saint Pierre les Elbeuf i
Frankrike
o EM Junior trippel, 1. - 4. oktober, Saint Pierre les Elbeuf i
Frankrike

SPORTSLIG UTVIKLING
Ansvarlig: Eli
Seksjonens mål er å rekruttere nye spillere og utvikle eksisterende spillere, øke
antall turneringsdeltakere, utvikle Norgesmesterskapet, kvalitetssikre turneringer
og sørge for overholdelse av sunne verdier.

Til informasjon og diskusjon








SAK 06

Terminlisten: 7 turneringer gjennomført, kort oppsummering. Prekært
problem: Dommere på turneringer i Bergen og på Stord, se under.
Europacup: GPK trukket inn i gruppe B: Italia. Dato for kvalifisering i
2020 må avtales på neste styremøte. Husk tidligere vedtak om at
påmeldingsavgift skal gå til deltakende klubb.
Klubbesøk: Bruk av Post 3-midler på å besøke klubber (Nordland og
Trøndelag) må vurderes. Hvem kan kontaktes for dette?
Dommere: Stort behov for nye dommere, særlig i vest. Kun tre
dommere har sagt seg villige til å dømme, to-tre har sagt ja med
forbehold. Kurs bør avholdes før neste sesong. Eli følger opp
henvendelse til det svenske forbundet.
Regler og retningslinjer: Til neste styremøte bør vi diskutere krav om
ikke-spillende dommer og sekretariat.
Holdningsarbeid: Trolig behov for skjerping av totalforbud på
alkoholdig drikke under spill, bekymringsmelding ble mottatt etter
Sesongpremieren. OK-signal for alkoholtesting under NM er gitt, men
retningslinjer for dette bør utarbeides.

REKRUTTERING
Ansvarlig: Charlotte
I handlingsplanen skisseres mål om over 800 medlemmer i 2021 samt 1-2 nye
klubber pr. år. Blant foreslåtte tiltak er etablering av rekrutteringsutvalg,
utarbeidelse av konsept for opprettelse av nye klubber, økonomisk støtte og liste
over petanquebaner, klubbtreninger m.m.
Vi får stadig henvendelser fra uoffisielle miljøer og interesserte. Vi bør derfor
opprette arbeidsdokument med kontaktinfo, samt notere kommunikasjon og
fremskritt. Mål: Igangsettelse til neste styremøte.
Grev Wedels plass




Charlotte vært i kontakt med Oslo kommune og ønsker petanque i
sentrum. Fokus på barn og unge.
Arrangerer demonstrasjonsturnering 10. juni. Tanken er at både voksne
og barn skal kunne delta.
Kommunen sender ut invitasjoner til skoler, og ordner toaletter. Eli har
sendt søknad til kommunen om leie av plass.

Annet


Utarbeidelse av klubbpakken, avventer til neste styremøte




SAK 07

Generation Games, avventer dato til høsten.
Ålesund: Ivrig potensiell spiller er i dialog med kommunen om å bygge
bane. Dette bør følges opp.

JUNIOR
Ansvarlige: Charlotte og Berit
Det har ikke på lang tid, om noen gang, eksistert noen helhetlig plan for
rekruttering av barn og unge. Nå er tiden inne.
Særlig på Østlandet er det flere barn i samme alder, barn og barnebarn av aktive
spillere. Dersom vi lykkes å lage et eget miljø rundt disse vil vi kunne få glede av
mange juniorer i nær fremtid, både fra egne rekker og deres venner.
Styret kan tilrettelegge sosiale treningssamlinger, utarbeide øvelser og gi
økonomisk støtte.
Under planlegging



OPC-spiller planlegger juniorsamling i juni
Vika-spiller har initiert juniorleir i sommer

Til neste styremøte





SAK 08

Initiering og bistand til juniorsamlinger 2019
Vurdere samarbeide med nordiske petanqueforbund, samt andre idretter
Oppretting av dokument: Øvelser, tips, gode råd til ansvarlige
Vurdere deltakelse i Junior-EM 2020, Espoir EM 2019 og 2020

MEDIA OG MARKEDSFØRING
Ansvarlig: Vebjørn
Til informasjon og diskusjon
 Petanque.no drives fortsatt av Eli, men Vebjørn bistår med artikler og
rankingoppdateringer.
 Charlotte har laget ny YouTube-kanal: Petanque Norge, ment til nye og
eksisterende norske spillere. Kan legge ut videoer, opptak fra kamper osv.
Alle i styret bør hjelpe til med ideer.
 Promoteringsartikler må bestilles før NM, bør utarbeide et helhetlig
uttrykk:
o Seil x 2

o Roll-up x 2
o Huske link, bilde, logo

SAK 09

ANLEGG
Ansvarlig: Bjørn og Charlotte
Seksjonsstyret skal arbeide for etablering av riksanlegg for petanque, men også
tilrettelegge for videreføring av eksisterende innendørshaller.
Bergen har mistet sitt innendørstilbud, og Vestby melder om anstrengt økonomi.
Tema
 Utsendelse av banebyggingstips
 Dialog med hallmiljøene
 Eventuelt seksjonsstyrt vintercup el.l.
Oppfølging
På neste styremøte må vi diskutere anlegg og legge en skikkelig plan, samt gå i
dialog med Vestby og Peter Pan. Berit har kanskje info om situasjonen i Bergen?
Det gjenstår å lage en skikkelig guide for banebygging, til nytte fra og med neste
vår.

SAK 10

EVENTUELT
Utgikk grunnet tid.

Dato for NM-trekning: 10. juni kl. 17.00

Neste styremøte berammes til torsdag 29. august kl. 17.00

