STYREMØTE 3/2021 - 2023
Onsdag 26. mai 2021, kl. 18.30

Videokonferanse: https://whereby.com/petanque.no
Tilstede:
Forfall:
Fra adm:

SAK 01

Tore Blokhus, Heidi Skjørberg Nilsen, Gabriel G. Bel-Lakfih, Christopher
Kvarme, Lisbeth M. Johannesen, Trine Tinglum, Roger Støa
Arild Skjæveland, referent

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
Protokoll fra forrige styremøte er sendt i separat e-post.
Forslag til vedtak
Styret besluttet å godkjenne protokollen fra Styremøte 2/2021-2023

SAK 02

KORONASTATUS
Vellykket turnering i regi av Groruddalen Petanqueklubb. Folk flinke å holde
avstand. Fikk lov å godkjenne.
Kommunelegen på Stord har godkjent opplegg rundt den kommende
Stordturneringa.
Fredrikstad og Holmestrand undersøker om mulighetene lokalt for
rankingturneringer.
Arild sender et skriv til Jeppe som tar det videre opp i NIF ang.
Norgesmesterskapet. Her må vi ha et grønt lys fra NIF og alle instanser.

SAK 03

INFORMASJON NM 2021

Informasjon v/ Christopher
o Bergen er i rute til å arrangere.
o Sekreteriat ser ut til å vere dekket opp.
o Jobbes med transport. Må prioriteres og følges opp.
o Mangler dommer fredag og lørdag. Gabriel tar kontakt med Finn.
o Materiell til NM – må få frakte til Bergen
o Trekning organiseres. Dato etter 10. juni.
STOKKE IL ønsker møte om NM 2022 før Norgesmesterskapet. Tore, Gabriel,
Heidi og Christopher blir med.

SAK 04

SØKNAD FRA STOKKE IL - JUNIORPROSJEKT
Søknad om Post 3-midler til juniorprosjekt fra Stokke IL behandlet.
Svar utformes og sendes.

SAK 05

KVALIFISERING TIL MESTERSKAP
o Fire mesterskap for herrer og damer i seniorklasse, informasjon ved
Gabriel.
o Forslag om kvalifisering i årets utesesong. Gabriel og Heidi
undersøker med klubbene om mulige datoer og arrangører for
kvalifisering til mesterskapet i Danmark. Vi leter etter dato i
oktober.
o Interesse for Espoir-deltakelse. Vi har mulighet til å stille lag.
Klubber som har blitt vært nødt å utsette turneringer, tilbys turneringer i juli som
står veldig åpen. Gabriel og Heidi tar kontakt.
Informasjon om status i Holmestrand veterankvalifisering, ved Heidi. Holmestrand
Petanqueklubb tar kontakt med kommunen.
Dersom det ikke går i Holmestrand, jobbes det med alternativer.

SAK 06

ORIENTERING FRA ANSVARSOMRÅDER
Dommeransvarlig denne styreperioden blir Gabriel.
Tore og Gabriel orienterer om opplegg rundt unge styremedlemmer.

Christopher informerer om support rundt lisensbestillinger. Det nærmer seg 200,
noe som er veldig bra.
Positive tilbakemeldinger rundt turneringsopplegg rundt resultatrapportering.
SAK 07

EVENTUELT
Få oversikt over utstyr. Hvor det, er og hvordan det fraktes. Lisbeth kan kanskje
hente noe med bil i Holmestrand. Gabriel vil undersøke med Signe.
Informasjonsmateriell til Stokke IL overleveres i forbindelse med NM. Dersom
ikkje, sendes det via posten. Roger sjekker med Erik Johansen ang. leggeskolen.
Arild henter Kongepokalen og medaljer i Oslo.

Neste styremøte berammes er til trekning av NM – 14. juni.

