STYREMØTE 04/2019 - 2021
Tirsdag 12. november 2019, kl. 18:00 - 20:45
Egon, Ullevål Stadion
Sognsveien 77C
Tilstede:
Forfall:
Fra adm:

Eli Gjengstø, Bjørn Vidnes og Johnny Skjørberg
Berit Sæbø, Vebjørn Bjørkås og Silje Akre
Arild Skjæveland, referent

SAK 01

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
Protokoll er tidligere sendt ut pr. e-post til samtlige styremedlemmer. Ingen
innspill. Protokoll publiseres på våre nettsider.
Forslag til vedtak
Styret besluttet å godkjenne protokollen fra Styremøte 03/2019-2021

SAK 02

ORGANISASJON
Ansvarlig: Eli
Status/Oppfølging


Rekruttering: CJs rekrutteringsinitiativ på Torshov/Sagene har gitt resultater og
viser med tydelighet hvor lite som skal til for å øke medlemsmassen. Hølen og
HPK har arrangert petanquetrening for skoleelever, dette har vært populære
innslag til inspirasjon både for klubbene selv og andre.



Juniorsamling: CJ planlegger juniorsamlinger (6-17 år) over tre helger og har
knyttet til seg HSN fra HPK som medansvarlig (ekstern). Begge haller skal
brukes. G og J fra fjorårets EM Junior-landslag stiller som instruktører. Frist
for påmelding er 18. desember. Så langt er kun tre barn påmeldt, og vi må
derfor intensivere reklamering.



Dommerkurs: EG er i dialog med Roger Smedenfeldt, har oppgitt aktuelle
datoer på Østlandet (31. januar og 1. februar) og Vestlandet (2. og 3. mai). 5

interesserte fra Vest, 4 fra Øst i tillegg til etablerte dommere
(oppfriskningskurs). Det er budsjettert kr. 25.000 til dommerkurs.
EG undersøker med klubber og interesserte om datoene passer. Styret er enige
om å avholde to kurs.


Innendørshaller: Angående økonomisk situasjon i Vestbyhallen har vi ikke
mottatt formell henvendelse fra hallstyret. Styret har pr. epost 25. september
gitt en rekke innspill til økt aktivitet.
Bergens Tidende melder at det skal bygges petanquebaner i kjelleren på
Garage. Bergen Petanqueklubb v/ Jon Larsen bekrefter dialog.
Stord er i dialog om nytt spillested.



Dagslisens: Styret ønsker innføring av dagslisens. VB har oversendt forslag til
ordlyd pr. e-post. Målsetning: Innføring til sesongen 2020. Angående
forsikring (IF) er denne lisensordningen OK med dagens opplegg.
Til diskusjon:
o Pris
o Krav om medlemsskap
Endelig forslag utarbeides, sendes ut på høring til klubbene og diskuteres på
ledermøtet.



SAK 02

Økonomi
o Faktureringer (EM/VM, landslagsklær, kvalifiseringer, lisens, NM) skal
fullføres i god tid før årsslutt. AS følger opp med IRK.
o Post 3-midler kan også brukes til å få i gang nye miljøer, og ikke kun
øremerket junior/bredde.
o Søknad om Post 3-midler er mottatt fra Saltdal og innvilget. Post 3-midler
gis også til seksjonens juniorsamlinger og PCH for deres juniortrening.
o Gavekort på kr. 1.500 til BPK i anledning 10-årsjubileum (invitasjon til
EG).
o Styret må være bevisste synliggjøring av økonomiske støtteordninger.

LANDSLAG
Ansvarlig: Eli og Vebjørn


Høstens landslagsrepresentasjon
EM Veteran, 16. - 18. september, Albena i Bulgaria
o Birger O. Hansen, Odd-Reidar Gullbrandsen, Hans-Erik Røneid-Hansen og
Johnny Skjørberg. Coach: Benny Bel-Lafkih

o A-sluttspill!
EM Herrer, 19. - 22. september, Albena i Bulgaria
o Marius Wang/Gabriel G. Bel-Lafkih, Bjørn Arne Nordhagen, Kjell Rune
Karlsen (Presisjonsskyting) og Benny Bel-Lafkih. Coach: Marius Breimo.
o B-EM 3.plass! Kvalifisert til VM! Kvalifisert til omskyting!
VM Kvinner arrangeres 19. - 23. november, Phnom Penh i Kambodsja
o Toini Hoel, Charlotte Jayer, Ranu Homniam (Presisjonsskyting) og Eli
Gjengstø. Coach: Benny Bel-Lafkih.


Landslagsrepresentasjon 2020
o
o
o
o



EM Kvinner, 4. - 7. juni, Torrelavega i Spania
VM Herrer, 16. - 19. juli, Lausanne i Sveits
EM Singel/Dobbel/Mix, 18. - 20. september, Riga i Latvia
EM Junior og Espoir, 1. - 4. oktober, Saint Pierre les Elbeuf, Frankrike

Status/Oppfølging
o VB tar over som landslagsansvarlig. Oversikt over oppgaver er oversendt
av EG. Kvalifiseringsturneringer må planlegges, informasjon publiseres i
god tid. Datoer offentliggjøres senest ved publisering av terminliste.
o EM Veteran, Herrer og VM Kvinner: Nytt landslagstøy, spillere er
fakturert. Lagerbeholdning er overtatt fra SH til EG. Nye griser er mottatt.
o CEP har nylig endret oppsett til neste høsts EM til Singel/Dobbel/Mix. NM
Singel kan derfor ikke være kvalifisering til mesterskapet. Egen
kvalifisering arrangeres i dobbel (herrer/kvinner) i mai.

SAK 03

NORGESMESTERSKAPET
Ansvarlig: Bjørn og Berit
NM 2020
Bergen 25. - 28. juni 2019






Sted: Festplassen er bekreftet
Overnatting, tilbud må innhentes av teknisk arrangør. BPK er i gang med
prosessen
Kongepokal – søknad er sendt, utdeles som sedvanlig til vinnerne av NM
Trippel Åpen
Presisjonsskyting utsettes til august, se under
Dommer: I tillegg til egne dommere inviteres Mike Pegg og Roger
Smedenfeldt.

NM 2020-helgen

(Sted), 8. - 9. august 2020






NM Trippel Mix og NM Presisjonsskyting
Prøveordning, da øvelsene fra og med 2021 planlegges søkes til NM-veka
Kontaktperson: Peter Häring
Konkrete planer om mesterskap i Sandefjord sentrum, alternativt (innledende)
annet sted i Vestfold.
Dommer: Avtale med norsk dommer med gjennomført dommerkurs.

NM 2021
Sted, dato 2021


SAK 04

Teknisk arrangør, oppfølging av forslag via e-post

SPORTSLIG UTVIKLING
Ansvarlig: Eli og Bjørn
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.
Status/Oppfølging



17 rankingturneringer, 2 lisensfrie turneringer, 10 NM-øvelser, 4 mesterskap
Utfordring: Dommermangel

Terminlisten 2020


BV har formidlet ønsker til landets klubber og samlet disse til forslag,
terminliste. De fleste oppføringene er som tidligere år.



Nytt: Vi har dessverre p.t. ikke lykkes bli enige med Saltdal om tidspunkt for
rankingturnering, men oppfordrer til helg i august.



BV ferdigstiller for publisering 1. desember.



Kvalifiseringer, status
o EM Kvinner:
o VM Herrer:
o EuropaCup:
o EM Singel/Dobbel/Mix:

Regler og retningslinjer

28. mars i Vestby, 29. mars i Holmestrand
28. mars i Vestby, 29. mars i Holmestrand
18. og 19. april på Stord (Ny dato)
9. - 10. mai, Østlandet

Ordlyd gjennomgås til neste års terminliste. EG formulerer og klargjør til 1.
desember. Styret har mottatt tekst og spørsmål i egen e-post i forkant av
styremøtet. Til diskusjon:

SAK 5



NM Presisjonsskyting:
o Flertall for skyting i fire distrikter. Fordeling av plasser etter antall
lisenser. Representanter fra seksjonsstyret eller noen styret utpeker må
være tilstede.
o Minimumgrense på 15 poeng. Oppnås ikke minimumskravet går
plassen videre til spiller i annet distrikt som har klart minimumskravet.



Rankingpoeng: Oppsett og poeng for B-sluttspill beholdes, da styret opplever
at dette har fungert godt.



Premiering:
o Reisestøtte for Topp 6 økes fra kr. 12.000 til 15.000 og fordeles som
følger: 1. kr. 4.000, 2. kr. 3.000, 3. kr. 2.500, 4. kr. 2.000, 5. kr. 2.000,
6. kr. 1.500.
o Kvinneranking (Topp 3) blir stående på totalt kr. 3.000.



Krav til rankingstevner:
o Ikke-spillende sekretariat beholdes.
o Sterkt ønskelig med ikke-spillende dommer, men kan ikke lenger være
et absolutt krav. Nytt krav: Ikke-spillende dommer og/eller to
måledommere, deltatt på kurs.
o Seksjonen betaler honorar for ikke-spillende dommer: kr. 750 pr.
turnering. Dersom dommer innhentes fra annet distrikt må seksjonen
informeres for å avgjøre eventuell dekning av reisekostnader.
o Tidsbegrensning justeres til 45, 60 og 75 + griser.
o Tydeliggjøring: Arrangørklubber kan i forkant av avholdelsen søke om
fritak fra krav.

EVENTUELT
Ledermøtet: Lørdag 21. mars. Hele styret må prioritere dette og sette av datoen
allerede nå. Innspill søkes. Hva vil vi? Motivasjonsforedrag, workshop etc.
Medaljer: Fleridrettsforbundet, både Boccia og Teppecurling og Petanque må ha
nye. Tilbud hentes inn, og videreformidles til styret når det kommer.

Neste styremøte berammes til mandag 3. februar. Hovedtema: Ledermøte.

