STYREMØTE 6/2021 - 2023
Onsdag 1. september 2021, kl. 18.00

Videokonferanse: https://petanque.whereby.com/styret
Tilstede:
Forfall:
Fra adm:

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

SAK 01

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
Protokoll fra forrige styremøte er vedlagt
Forslag til vedtak
Styret beslutta å godkjenne protokollen fra styremøte 5, 18. august

SAK 02

RANKING v/Gabriel
Rankingpoeng for kvinner og de beste veteranene får en del poeng under NM, der
flere er helt i Norgestoppen.
Skal en ha egen dameranking og veteranranking, siden det gis poeng i lukkede
klasser?
Utvikler et forslag som kan diskuteres seinare og inn mot eit møte med alle
klubbane tilstades. Årsmøte eller ledermøte.

SAK 03

NM VEKA Status v/Gabriel
Gabriel har undersøkt om deltakelse og interesse for NM-veka 2022 i Skien.

Stokke ved Sverre Meisingset vil kunne sette opp bane på dugnad, og stille med en
liten gruppe for å delta i møter dersom ønskelig sammen med Gabriel på vegne av
styret.
Vil kunne sette opp et skyssopplegg.
Arild sender ein epost og undersøker om muligheter.
SAK 04

FORDELING AV RANKINGPOENG v/Christopher
På turneringa Høstslaget blei det brukt feil type skjema, som gjer ting vrient mtp.
rankingsystemet.
Styret jobber videre med en løsning for hvordan det skal fordeles.

SAK 05

KONTAKTINFO DOMMERE
Bergen ønsker dommar til 7 Fjell.
Prioritere å få til betre kontaktinformasjon til dommarar.
Blir laga ei liste, dommarane kontaktes, og spør om me lov å legge ut
kontaktinformasjon.

SAK 06

STATUS NM TRIPPEL MIX/PRESISJONSSKYTING
Gabriel informerer, har én hoveddommer. To måldommere – Gabriel og Roger fra
seksjonsstyret.
Blir kun brukt eitt speleområde, så litt enklare med dommere.
Peter Häring tar sekreteriatsjobben. Det brukes Christopher sitt turneringsoppsett
som fra NM på Bildøy.
Christopher skal være tilgjengelig.
Petanque.no vil bli brukt som informasjonskanal.

SAK 07

TREKKING NM TRIPPEL MIX
22 påmeldte lag.
Styret bestemmer oppsett, fire grupper grupper.
Trekning gjennomført uten problem – og legges ut på petanque.no seinare kveld.

SAK 08

EVENTUELT
Det arbeides fortsatt med kompensasjon fra NM for deltagere fra Namsos, men har
ikkje fått nødvendig dokumentasjon. Har i dag (1. september) sendt eit forslag om
at dei kan fakturere oss.

Neste styremøte: Onsdag 20. oktober kl. 18.

