STYREMØTE 10/2019 - 2021

Onsdag 26. august 2020, kl. 19:00 - 20.30
Videokonferanse: https://whereby.com/petanquenorge
Tilstede:
Forfall:
Fra adm:

Eli Gjengstø, Bjørn Vidnes, Charlotte Jayer, Vebjørn Bjørkås, Berit Sæbø og
Johnny Skjørberg.
Silje Akre (tekn. probl.)
Arild Skjæveland, utenom sak nr. 3

SAK 01

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
Protokoll fra forrige styremøte er sendt i separat e-post.
Vedtak
Styret besluttet å godkjenne protokollen fra Styremøte 09/2019-2021

SAK 02

ORGANISASJON
Seksjon Petanque
• Ledermøtet
Avholdes digitalt 12. oktober kl. 18.00-20.00. Alle landets klubber er tilskrevet
med oppfordring om å sende inn forslag til tema/spørsmål med frist 20. september.
Styremedlemmer bes om å sitte samlet under ledermøtet.
• Nye klubber
Innlandet Petanqueklubb: Forventes stiftet denne uken, deretter innmelding i FIF.
Ladegaardsøen Petanque: Aktivt miljø, men primus motor savner flere å fordele
ansvaret på. Ber om besøk for informasjon og demonstrasjon. Trening hver lørdag
kl. 15. BV tar kontakt med OPC, forslag om dato 5. september.
Sandefjord Turn &Idrettsforening: Forventes å melde seg inn ila høsten.
Spydeberg Petanqueklubb: Aktivt miljø, men ønsker ikke organisere seg likevel.
Nærliggende klubber bør involveres. EG kontakter disse.
• Søknad om dispensasjon, landslagskvalifisering

Påmeldt lag ønsker delta med fjerdespiller, søknad sendt etter fristens utløp.
Flertallet er positive til å gi dispensasjon. EG kontakter lagets representant.
• Søknad om dispensasjon, NM Trippel Mix
Kvinnelig spiller med lisens i klubb A ønsker delta i øvelsen sammen med spillere
fra klubb B, hvor hun også er medlem. Begrunnelse: Klubb B har ingen kvinnelige
lisensierte spillere. Styret avslår søknaden, begrunnet med at prinsippet om
klubbtilhørighet (les: lisens) ikke kan brytes. EG kontakter søker.
• Trekning, landslagskvalifisering
Oppsett gruppespill for 8 lag, skjema på Petanque.no, dobbel runde. Dersom
utsettelse samme år: Kvalifisert landslag deltar. Dersom utsettelse til 2022 eller
senere: Ny kvalifisering. Trekning av nummerering foretatt av CH og EG, bevitnet
av øvrige.
Dommer er Rune Andersen. Sekretariat: CJ (og EG). CH publiserer trekningen.
EG oppdaterer nettsideartikkel.
Norges Fleridrettsforbund
• Disiplinær- og sanksjonsutvalg
Utvalget ble tidligere denne måneden konstituert. Leder er Pål Johansen, Seksjon
Petanque. Artikkel og regelverk er publisert på Petanque.no.
• Tinget og årsmøtet 2021
Lørdag 20. mars i Drammen. Valgkomite er varslet i egen e-post sendt til leder og
medlemmer, med oppfordring om å påbegynne prosessen allerede nå.
SAK 03

EVALUERING, NORGES FLERIDRETTSFORBUND
Oppfølging fra epost samt Styremøte nr. 9 hvor tilbakemeldinger ble utbedt ila
august måned. Ingen konkrete innspill/forslag, tolkes som bilde på distansen
spillere flest føler til særforbundet.
Stort forbedringspotensiale for å tydeliggjøre hvem vi er, hva vi gjør, og hva som
knytter oss sammen.
Felles mål om å tilby aktivitet til alle, alle skal inkluderes uten krav om ulike
kriterier. Stikkord: lavterskel, helsefremmende, voksenidrett, mangfold. Stort
samfunnsnyttig bidrag, vi må tydeliggjøre vår felles plattform.

SAK 04

NORGESMESTERSKAPET I SANDEFJORD
Evaluering, særlige tema:

• Sekretariat, resultatservice
Svært god respons på SMS-løsning, men forbedringspotensiale:
Fordel med to sittende i sekretariatet, lagre ulike telefonnummer, sende SMS med
banenummer og kampstart. Vektlegge viktigheten av fortløpende informasjon og
resultatservice på nettet.
Vurdere egnet APP til NM 2021.
• Dommere
Stort problem å skaffe dommere til NM. Kun ikke-spillende dommer lørdag. To
spillearenaer ble utfordrende for dommeren. Måldommere lørdag og søndag fikk
ingen instruks om dømming annet enn måling ved behov. Dette må avklares i god
tid.
Bekymringsmelding pr. epost vedrørende brudd på regler uten konsekvenser.
Styret diskuterte rundt dette. Forslag om eget tema på ledermøte eller initiere
dommerseminar.
Bekledning: Reaksjoner på korte shortser. Viser til nye internasjonale regler:
Lengden skal være like lang eller lenger enn spillerens armer i stående stilling.
Seksjonen bør justere tilsvarende til neste år.
• Seremonier
Premieseremoni med avspilling av nasjonalsang må planlegges bedre for å unngå
uheldig eller manglende avspilling. Problem med seremoni på NMs siste dag,
hvordan sikre gode rammer? Kort diskusjon.
SAK 05

NORGESMESTERSKAPET I HOLMESTRAND
Status
• Sekretariat: Helge Skjørberg (JS avtaler med annen hvis behov). Fysisk
oppmøte/melding av resultat, korte avstander.
• Dommer: Sven Kolstad
• Honorar: kr 750 til dommer og sekretariat.
• Veldig god oppslutning: Anslagsvis 25-30 lag.
• Ønske om SWISS-system, BV forespør Peter Häring. Hvis ikke, ordinært
gruppespill.
• BV bringer NM-banner og flagg til Holmestrand. Settes opp etter turnering
lørdag. HPK har tilstrekkelig annet utstyr.
• Kiosksalg er tillatt dersom arrangørklubb ønsker og smittevernsregler
overholdes.
• Premieseremoni: Sørge for gode rammer, nasjonalsang. Oppfordre til at
folk blir igjen til etter finale.

Neste styremøte berammes til onsdag 23. september kl. 19.00 via Whereby.
Tema: Ledermøtet. Styremedlemmer bes diskutere og utarbeide forslag til tema frem mot
neste styremøte.

