STYREMØTE 07/2019 - 2021
Mandag 20. april 2020, kl. 18.30 - 19.30
AVHOLDT VIA WHEREBY
Deltakere:

Eli Gjengstø, Bjørn Vidnes, Charlotte Jayer, Vebjørn Bjørkås, Berit Sæbø og
Johnny Skjørberg
Ikke tilstede: Silje Akre
Fra adm:
Arild Skjæveland

SAK 01

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
Protokoller fra tidligere styremøter ble sendt som vedlegg til innkallingen:
 Styremøte 05/2019-2021
 Ekstraordinært styremøte 06/2019-2021
Vedtak
Styret besluttet å godkjenne begge protokoller.

SAK 02

OPPSTART AV SESONGEN 2020
Status
Kulturminister Abid Raja uttalte 7. april at gjeldende regler for idrett- og
kulturarrangementer forlenges frem til 15. juni. Ny oppdatering gis i begynnelsen
av mai.
Reglene det henvises til er krav om to meters avstand og grupper på maksimalt
fem mennesker. Idrettsarrangement kan ikke avholdes i denne perioden, kun
treninger/samlinger.
Seksjon Petanque informerte i forkant av dette, den 12. mars, at offisiell spilling
utsettes til 1. mai.

Styrets innstilling
Arrangører av turneringer som er rammet av utsettelsen tilskrives med tilbud om
avholdelse av turneringer i juli og august dersom nye retningslinjer tilsier dette.
Terminlisten vil bli tilsvarende justert.
Klubbene vil bli bedt om å planlegge for dobbelturneringer fra starten av
sommeren, da dette er enklere å arrangere med antatte regler. Vi må ta forbehold
om at situasjonen kan endre seg raskt.
Styret avventer nye beskjeder fra myndighetene og avtaler umiddelbart
ekstraordinært møte når det kommer endringer for idrett, dette på kort varsel.
Endelig avgjørelse kan om nødvendig tas rundt 15. juni.

Konklusjon
Oppstart av sesongen 2020 settes p.t. til tidligst 15. juni.

SAK 03

NORGESMESTERSKAPET 2020
Status, NM i Bergen
Ved innkalling til styremøtet åpnet styreleder for behandling av vedtak vedrørende
NM i Bergen:
 Avlysing av NM 2020
 BPK teknisk arrangør NM 2021, søknad om Festplassen, 24-27. juni
Ingen innsigelser kom og beskjed om avlysning ble gitt lørdag 11. april.
BPK-leder (EJL) ga deretter beskjed til EKN v/ Bymiljøetaten i Bergen
Kommune.
EKN skrev i e-post 15. april at Festplassen er reservert NM i Petanque 24.-27. juni
2021 med et lite forbehold om at det ikke har kommet inn andre søknader om leie.
BS fortalte under møtet at BPK ikke har mottatt annen informasjon fra
Bymiljøetaten, og klubben anser det derfor som lite sannsynlig at andre søknader
er innkommet.

Status, NM-helgen i Sandefjord
Norgesmesterskapet i Sandefjord arrangeres p.t. som avtalt, men med rom for
endringer i øvelser.

Vi kan eventuelt ta i bruk flere arenaer, for eksempel Melsomvik, for å unngå
unødig tetthet i innledende/tidlig sluttspill.
Gruppespill på ulike steder kan trolig innfri krav om maks. antall spillere på
samme sted.
Kongepokal er søkt og gitt til vinnerne av NM Trippel Åpen, men det er
uproblematisk å endre dette til for eksempel NM Dobbel Åpen, dersom situasjonen
umuliggjør avholdelse av Trippel.

NM-øvelser
Dersom reglement tillater det, bør NM Trippel Åpen være førsteprioritet.
Presisjonsskyting avholdes via distriktskvalifisering, som tidligere avtalt.

Til diskusjon
Kan også andre øvelser avholdes gjennom distriktskval?

Vedtak
Norgesmesterskapet 2020 på Festplassen i Bergen avlyses.
Seksjon Petanque inngår avtale med Bergen Petanque Klubb som teknisk arrangør
av NM 2021.
Norgesmesterskapet i Sandefjord arrangeres p.t. som avtalt, men med rom for
endringer i øvelser.

SAK 04

LANDSLAG 2020
Status
VM Herrer i Lausanne, Sveits, 17. - 19. juli er utsatt til juli neste år.
EM Kvinner var opprinnelig satt til 5. - 7. juni, men er utsatt til 29. oktober - 1.
november. Mesterskapet skal avholdes i Torrelavega, Spania.
EM Singel/Dobbel/Mix arrangeres i Riga, Latvia, 17. - 20. september. Her
foreligger ikke informasjon om endringer grunnet koronasituasjonen.

Kvalifiseringer
Seksjon Petanque vil tilstrebe å avholde kvalifisering til eventuelle mesterskap så
langt det lar seg gjøre.

VM-arrangør vil etterspørre navn på spillere ved årsskiftet. Dette krever
kvalifisering høsten 2020, utendørs, dersom dette er gjennomførbart.
EM Kvinner: Antas få lag, kvalifisering senest ila august måned.

Konklusjon
Landslagskvalifisering i (1) Dobbel og (2) Trippel Kvinner / Trippel Herrer
utsettes til tidligst juli måned og ikke senere enn (1) juli, (2a) august og (2b)
september.
Dersom Norge deltar i mesterskapene vil reisestøtte gis som normalt.

SAK 05

EUROPACUP FOR KLUBBLAG
Status
Europacup er planlagt avholdt i Saint Yrieix, Frankrike, 26. - 29. november. Norsk
kvalifisering var opprinnelig satt til medio april, men er utsatt.
Uavhengig av avholdelse av cup anses det som ønskelig og positivt for miljøet at
kvalifisering uansett avholdes i Norge.

Konklusjon
Norsk kvalifisering til Europacup for klubblag ønskes gjennomført, men vi må
vente og se an situasjonen før vi kan sette dato.

SAK 06

LISENSKRAV OG TERMINLISTE
Helårslisens 2020
Ca. 140 lisenser er bestilt så langt i år.
Enkelte har allerede brukt sine lisenser, eks. til Fyrlingen.
Seksjonen vil forhåpentligvis få kompensasjon for tapt lisensinntekt, men dette er
enda ikke klart. Seksjonen har litt penger på bok, og NM-veka kostet mindre enn
antatt.
Dersom koronasituasjonen ikke tillater sportsarrangement ut året, eller seksjonen
kan tilby nok arrangement som forsvarer krav om lisens, må spillere tilbys
kompensasjon for løst lisens.

Kompensasjon for ubrukt helårslisens for 2020 må avventes, men det vil eventuelt
kunne overføres til neste år. Dersom en spiller ikke har spilt turnering, ikke
kommer til å spille turnering, og ikke vil ha lisensen vil også klubbene trolig
kunne søke seksjonen om refusjon for den/de spillerne.
Dagslisens
Styret har utarbeidet forslag til dagslisens, sendt ut på høring til klubbene. Ingen
innvendinger.
Vedtak
Dagslisens vedtas og iverksettes fra og med sesongen 2020.

SAK 07

ALTERNATIV TERMINLISTE
Etter 15. juni
 7 ledige helger før NM-helgen i Sandefjord
 Planlegging av ulike NM-øvelser
 Gjennomføring av distriktskvalifisering i Presisjonsskyting
 Landslagskvalifiseringer, 3 stk
 Europacupkvalifisering for klubber
 Juli måned bør utnyttes
Nye turneringer
 Klubber som har fått sine arrangement avlyst tilbys nye datoer
 Seksjonsorganiserte turneringer kan sikre aktivitet og inntekter
 Det anbefales å arrangere dobbelturneringer

Konklusjon
Vi avventer nye beskjeder fra myndighetene og Norges Idrettsforbund.
Planlegging av ny terminliste tas på neste styremøte.

Neste styremøte berammes så snart vi har fått nye retningslinjer fra myndighetene.
Ekstraordinært styremøte avholdes på Whereby, innkalling sendes med kort varsel.

