STYREMØTE 05/2019 - 2021

Mandag 3. februar 2020, kl. 17:30 - 20.30
Idrettens Hus, Ullevål Stadion
Sognsveien 73
Tilstede:
Forfall:
Fra adm:

Eli Gjengstø, Bjørn Vidnes, Charlotte Jayer, Berit Sæbø, Johnny Skjørberg og
Silje Akre. Deltatt via Skype: Vebjørn Bjørkås
Arild Skjæveland, referent

SAK 01

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
Se vedlagte protokoll
Forslag til vedtak
Retter tredje punkt om dommerkurs. Budsjettert 25.000. Styret besluttet å
godkjenne protokollen fra Styremøte 04/2019-2021.

SAK 02

ORGANISASJON
Ansvarlig: Eli
Internasjonale forbund
• FIPJP: Signe, nytt verv som revisor
• Europacup: Kvalifisering utgår. 32 nasjoner deltar i november/desember.
Mer info kommer i april.
• CEP trenerkurs: Kostnadsspørsmål, EUR 250 for kurs og hotell, reise i
tillegg. Frist: 21. februar. Styret har ingen forslag til egnede kandidater og
velger å ikke sende deltakere.
Norges Fleridrettsforbund
• Evaluering av FIF frem til mai

• Disiplinær- og sanksjonsnemnd: Boccia og Teppecurling har vedtatt at de
ønsker å være med. Hver seksjon har egen nemnd, felles for forbundet, to
fra hver seksjon. Blir formalisert på Tinget neste år.
• Seksuell trakassering og overgrep i idretten: Gjennomgang av rutiner.
• Tinget 2021 blir trolig 20. mars, med årsmøte og valg. Alle setter av
datoen.
Seksjon Petanque
• Administrasjon v/AS
o Økonomi, status. Ikke endelige tall for 2019 enda.
o NM-medaljer: Mottatt tilbud. Går sammen med Boccia og
Teppecurling og bestiller inn 500 gull, 500 sølv og 700 bronse for flere
år fremover. Kostnaden deles av seksjonene etter antall.
o Ledermøtet: Fly/Hotell, reisestøtte. Gis inntil 3 000 kroner i reisestøtte
per klubb.
• Sesongen 2020
o Terminliste: Ansvarlig BV, offentliggjort 1. desember. God fordeling.
Sinsen ny arrangør. Lykkes ikke å få med Saltdal i år. Europacup 18.19. april på Stord, trenger dommer.
o Regelbok: Under bearbeiding. Presenteres på ledermøtet.
o Dagslisens: Formulering av høringsutkast til klubbene, sendes
umiddelbart etter styremøtet.
• Klubber
o Ny gruppe under Sandefjord Turn & Idrettsforening. Teknisk arrangør
av NM-helgen.
o Vika Petanque Klubb Stokke innlemmes i Stokke Idrettslag som egen
gruppe.
o Nye miljøer: Solør er nå inne, Bygdøy trenger oppfølging tidlig vår.
• Seksjonsstyret
o Sammensetting og ansvarsområder, gjennomgang.
SAK 03

STATUS OG OPPFØLGING
Dommerkurs
Bergen utgår da SPK har trukket seg. Kurs i Oslo arrangeres 7. - 8. mars.
• Må promoteres
• Reisestøtte til vestlendinger (1-2). Seksjonen dekker fly og hotell for
reisende fra Vestlandet.
Petanqueskolen
• Juniorsamlinger, første av fire er gjennomført.

• 13 barn mellom 6 og 12 deltok.
Norgesmesterskapet
• NM 2020 Bergen
Dommere: Roger Smedenfeldt og Mike Pegg. Pegg har i etterkant blitt nødt
til å trekke seg. Smedenfeldt og lokale dommere blir løsningen i år.
• NM-helgen 2020 Sandefjord
Baner i Badeparken, fire store baner på Torget
Dommer: Finn Gundersen.
Positive tilbakemeldinger
Ingen plassbegrensning = Rankingstatus
• Kvalifisering, NM Presisjonsskyting
Husk minimumsgrense (15 poeng), ordlyd må utarbeides.
Johnny tar på seg ansvaret og organiserer skytekvalifisering.
o Utregning av plasser
o Gjennomføring
o Ansvarlig og dommer
• Klesreglement, bot
Klubber oppfordres til å ha ekstra tøy på lager i tilfelle.
Spiller betaler klubb, klubb faktureres av seksjonen.
Kan diskuteres nærmere på ledermøtet.
Landslag
Ny ansvarlig: Vebjørn. Klargjør oppgaver, jfr. tidligere oversendt liste.
• Høstens landslagsrepresentasjon
VM Kvinner, 19. - 23. november, Phnom Penh i Kambodsja
Toini Hoel, Charlotte Jayer, Ranu Homniam* og Eli Gjengstø. Coach:
Benny Bel-Lafkih.
Resultater: 9. plass! 5. plass i Presisjonsskyting*!
• Vårens kvalifiseringer
o Trippel, 28.-29. mars
Vestby (lørdag) og Peter Pan (søndag)
Dommer: Maija Juva
Sekretariat og oppsett
o Dobbel, 9.-10. mai

Sted og teknisk arrangør. GPK aktuell som arrangør.
Dommer, sekretariat og oppsett
• Veteraner
Nations Veteran Cup, arrangør mangler
Vurdere å innhente invitasjoner fra utlandet
• Junior/Espoir
Målsetning om deltakelse, planlegging må påbegynnes
Media og markedsføring
• Petanque.no: Ny webredaktør søkes.
• NM i media: Tidligere formidlet til VB, oppfølging. Arild holder kontakt
med kjente i Bergens-pressen.

SAK 04

LEDERMØTET
Som vedtatt under årsmøtet skal et ledermøte avholdes annethvert år. I 2020
arrangeres dette 21. mars.
Sted: Elias Smiths vei 24, Sandvika
Tid: Kl. 11.00-17.00
Dato ble informert om til landets klubber i desember. Nærmere informasjon må gis
umiddelbart etter styremøtet.
Program, idemyldring, arbeidsfordeling.
Klubbene oppfordres til å sende inn saker de vil ha opp på ledermøtet.

SAK 10

EVENTUELT

Neste styremøte berammes til onsdag 29. april

