STYREMØTE 08/2019 - 2021
Tirsdag 5. mai 2020, kl. 18.00 - 19.15
EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE
AVHOLDT VIA WHEREBY
Deltakere: Eli Gjengstø, Charlotte Jayer, Vebjørn Bjørkås, Berit Sæbø og Johnny Skjørberg
Ikke tilstede: Silje Akre og Bjørn Vidnes
Fra adm:
Arild Skjæveland (Whereby-vert)

SAK 01

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
Protokoll ble sendt pr. epost kort tid etter forrige styremøte.
Styret beslutter å godkjenne protokollen fra Styremøte 07/2019-2021.
Protokollen ble godkjent.

SAK 02

OPPSTART AV SESONGEN 2020
Status
Norge åpnes gradvis opp, og fra 7. mai er det tillatt med grupper på 50 personer på
arrangement. Det gjør også at petanquesesongen 2020 kan bli reddet. Vi har
‘mistet’ tre turneringer, men kan nå komme i gang igjen med aktivitet.
Flere klubber har vært positive til å arrangere turneringer, der alle
smittevernhensyn tas. Ny oppdatert terminliste vil legges ut på petanque.no så
snart alt er klart.
Håpet er at vi kan starte rankingsesongen 2020 med turnering i Holmestrand 21.
mai.

Styret innstilling:
Styret utarbeider en oppdatert terminliste, og en protokoll for hva som skal til for å
arrangere en turnering i dette som blir en sesong utenom det vanlige.
Styret forsøker å sørge for tilstrekkelig antall turneringer både på Øst- og
Vestlandet hvor majoriteten av spillere er, og hensyntar samtidig at gjeldende
reiserestriksjoner setter begrensninger på antall tilreisende.
Samme hensyn må tas vedrørende avholdelse av NM-øvelser og kvalifiseringer.
Vedtatt

SAK 03

NORGESMESTERSKAPET 2020
Status, NM i Sandefjord
Gjenåpningen av Norge gjør også at vi ser ut til å arrangere et Norgesmesterskap.
Dette blir i Sandefjord 15. - 16. august.
● Styret prioriterer NM Trippel Åpen og NM Dobbel Åpen.
Skyting kan bli aktuelt dersom det lar seg gjennomføre.
Vi har flere spillesteder rundt Sandefjord-området, og med kreativitet skal vi
kunne arrangere et mesterskap der alle smittevernhensyn tas, uten at vi må sette en
maksgrense for antall lag.
Vi ønsker å dele ut Kongepokal i Trippel Åpen.
13. september arrangeres NM Trippel Mix med hjelp av Holmestrand
Petanqueklubb.

SAK 04

LANDSLAG 2020
Status
EM Singel/Dobbel/Mix arrangeres i Riga, Latvia, 17. - 20. september. Her
foreligger ikke informasjon om endringer grunnet koronasituasjonen.
Avgjørelse skal tas 16. mai.

Eventuell kvalifisering avholdes i dobbel 27. - 28. juni i Oslo.
EM Kvinner avholdes i månedsskiftet september/oktober i Spania, og VM Herrer
er utsatt til juli neste år, i Sveits.
Kvalifisering avholdes i trippel 29. - 30. august på Østlandet.

SAK 05

ENDRING I KLUBB
Til informasjon
Vika Petanqueklubb har blitt del av Stokke Idrettslag, med en egen
petanqueavdeling.

SAK 06

IDRETTSREGISTRERINGEN
Klubber har hatt problemer med å registrere spillere og medlemstall for 2019.
Idrettskonsulent Arild Skjæveland sjekker opp, og har muligheten til å innhente
tall fra de ulike klubbene for så å legge det inn manuelt frem til 31. mai.

SAK 07

EVENTUELT
Det er hektisk møtevirksomhet i Norges Idrettsforbund for tiden, og Arild vil
informere styret dersom det kommer endringer og viktig informasjon.
Det er satt opp en sum som vi håper å få tilbake dersom sesongen 2020 skulle bli
spolert og vi går glipp av store lisensinntekter.

Neste styremøte berammes til når vi har fått informasjon fra myndighetene. Det blir på
Whereby, på kort varsel.

