STYREMØTE 09/2019 - 2021

Onsdag 3. august 2020, kl. 17:00 – 18:30
Fysisk oppmøte: Elias Smiths vei 24, Sandvika
Videokonferanse: https://whereby.com/petanquenorge
Mat servert i Sandvika.
Tilstede:
Forfall:
Fra adm:

Eli Gjengstø, Bjørn Vidnes, Charlotte Jayer, Johnny Skjørberg.(via telefon) Deltatt
via Whereby: Vebjørn Bjørkås
Berit Sæbø, Silje Akre
Arild Skjæveland, referent via Whereby

SAK 01

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
Protokoll fra forrige styremøte er sendt i separat e-post.
Forslag til vedtak
Styret besluttet å godkjenne protokollen fra Styremøte 08/2019-2021

SAK 02

ORGANISASJON
Ansvarlig: Eli
Norges Fleridrettsforbund
• Tinget og årsmøtet 2021 avholdes 19. - 21. mars, trolig i Drammen
• Purring på ønsket tilbakemelding sendt epost 9. juni vedrørende forslag til
felles aktivitet, hvordan vi ønsker å gjennomføre årsmøte og bidra til
gjennomføring av Tinget.
o Innspill: Digitalt ledermøte vil gi oss bedre økonomisk spillerom.
• Evaluering av FIF: Tilbakemeldinger gis i løpet av august måned.
• Disiplinær- og sanksjonsutvalg
o § 1: «Norges Fleridrettsforbunds Disiplinær- og sanksjonsutvalg
består av leder og to medlemmer, samt ett varamedlem, samtlige fra
ulike klubber. Både Seksjon Petanque og Seksjon Boccia og

Teppecurling skal være representert i utvalget, begge med to
representanter hver.
o Konstituerende møte holdes i august, og følgende representanter
danner utvalg: Pål Johansen og Karianne Fleischer (Petanque) samt
Roy Jensen og Kari Østby (Boccia/Teppecurling).
Seksjon Petanque
• Ledermøtet
o Avholdes digitalt mandag 12. oktober, kl. 18.00 - 20.00.
o Digitalt av økonomiske årsaker, samt usikkerhet om hvor mange
som ville kommet grunnet pandemien.
o Agenda etter innspill fra klubblederne og styret i forkant av møtet.
o Utvidet møte med ledere og representanter på årsmøtet 2021.
• Økonomi v/ AS
o Vi har omsider fått tak i åpne poster for en del år tilbake, og har satt
i gang innsamling av utestående betalinger fra klubber og
medlemmer. Fra og med nå skal vi få dette fortløpende, slik at det
ikke skal henge igjen i flere år.
o NM blir fakturert i etterkant av mesterskapet, når vi vet hvor mange
som faktisk stiller, da det erfaringsmessig er lag som må trekke seg,
og vi da må sende ut nye fakturaer.
o 280 har løst lisens i år, selv om det har blitt et ‘annerledes-år’, og
det er vi veldig glad for. Derfor blir det ikke så stort fall i
inntektene som vi hadde fryktet i mars. Noen av lisensene vil trolig
bli overført til 2021, da de aldri ble brukt, og bestilt for NM i
Bergen. Det er innregnet.
• Bekymringsmelding
o Alkoholkonsum under turnering(er), men ikke meldt til ansvarlige
under de aktuelle turneringer. Epost er sendt samtlige klubbledere,
med understreking av viktigheten av å melde fra til
turneringsansvarlig, dommer eller seksjonsstyremedlemmer. Jfr
regelverket skal det utvises nulltoleranse, og spillere som inntar
alkohol mens de fremdeles er med i turneringen skal umiddelbart
utvises.
• Landslag
o Corona-Skyting EM: Få påmeldte til norsk kvalifisering, men to
landslag, hvorav førstelaget kom til kvartfinale i A-sluttspillet.
o Kvalifisering herre-VM i Torshovparken.
 Dommer må innhentes (VB)
 Sekretariat: CJ
 VM er tidsmessig nært EM i september. Kan vi ha
kvalifisering så sent som i august?
• Nye klubber
o Solør Helsesportlag – stille, men AS purrer opp
o Sandefjord Idrettsforening Petanquegruppen – teknisk arrangør,
enda ikke meldt inn i FIF.

o
o
o
• Junior
o

SAK 03

Ladegaardsøen Petanque – avventer stiftelsesmøte
Spydeberg – avventer stiftelsesmøte
Innlandet Petanqueklubb – ting på gang
Samlinger er forsøkt avholdt tidligere i sommer, men er blitt avlyst
grunnet dårlig vær. Neste samling: 9. august, flyttes til Peter Panhallen om regnvær. 5-10 påmeldte, men langt større potensiale.

NORGESMESTERSKAPET I SANDEFJORD
Status
• Deltakere
o 44 trippellag, 68 dobbellag
• Sekretariat og dommere
o Sekretariat: Morten Torp, bistand av Andre Erdahl på lørdag
o Dommer, lørdag: Rune Andersen
o Måldommere søndag må avtales (EG)
• Baneanlegg
o Centercourt (2 baner) på torget, Badeparken og Burødparken,
sistnevnte kun søndag
• Seremonier: Åpning, premieutdeling
o Taler, utdelinger, finalespill. Styremedlemmer mottar egen oversikt.
• NM-jury
o Særlig behov søndag. Opprettes med 3 personer: sekretariat,
godkjent dommer og spiller. JS deltar i juryen som dommer. Spiller
utnevnes under mesterskapet.
Arbeidsfordeling
• Styremedlemmene mottar egen oversikt.

SAK 04

NORGESMESTERSKAPET I HOLMESTRAND
Som vedtatt under tidligere styremøte skal NM Trippel Mix avholdes i
Holmestrand søndag 13. september. Teknisk arrangør avholder Jubileumsturnering
(ranking) på lørdag, og jobber for sosial sammenkomst om kvelden.
Avholdelse av NM del 2 må planlegges nærmere, via epost eller Whereby.
NM Presisjonsskyting utgår i år.

SAK 5

NM Trekning

Trekning i øvelsene NM Trippel Åpen og NM Dobbel Åpen ble foretatt i
Sandvika. EG, BV og CJ var til stede. De som var forhindret fra å delta kunne
observere via videokonferanse. Trekningen ble samme kveld lagt ut på
Petanque.no.

Neste styremøte berammes til september, fysisk oppmøte om mulig, i tillegg til Whereby.

