STYREMØTE 11/2021 - 2023
Mandag 25. april 2022, kl. 18.00

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

Tore Blokhus (leiar), Christopher Kvarme, Lisbeth M Johannesen, Christopher
Kvarme, Heidi Skjørberg Nilsen, Gabriel G. Bel-Lafkih
Trine Tinglum
Arild Skjæveland

SAK 01

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
Protokoll fra forrige styremøte er vedlagt
Forslag til vedtak
Styret beslutta å godkjenne protokollen fra styremøte 10, 3. mars

SAK 02

ENDRING I STYRET
Lisbeth M. Johannesen og Roger Støa får en større rolle i styret med Trines fravær
de neste månedene, og deler litt ansvar.

SAK 03

INFORMASJON – LANDSLAG OG DOMMERE
Tore informerer. Har fått oversikt og orden på bestillinger for landslag denne
våren.
Må få fakturert mesterskap før VM.

SAK 04

ORIENTERING FRA SESONGSTART OG KVALIFISERING
Informasjon ved Gabriel. God oppslutning i Frognerparken.
Vellykket VM-kvalifisering. Skryt for bra sekreteriat og organisering.
Lisbeth ønsker oppfordring om å ta mer initiativ med måling.

SAK 05

SØKNAD STOKKE
Behandlet. Stokke vil få en tilbakemelding.

SAK 06

NM-OPPDATERINGER OG FUNKSJONER
Stokke med spørsmål om Kongepokal. Venter på planer.
Tore informerer om roller. Sekreteriat og dommere må på plass. Kompensasjon en
mulighet.

SAK 07

NM-VEKA
NRK kommer til å sende hele finalen live fra 18.30 denne gang.
Gabriel god kontakt med ansvarlig i NM-Veka og NRK. Til kick off stiller Peter
Häring og hjelper til.
Må få ut fristen på nettsiden.

SAK 08

EVENTUELT
Dommere: Vært problematisk i Oslo og Bergen. Fått spillende dommere i Bergen.
Mål om å arrangere dommerkurs. Det er stor utfordring.
Diskusjon rundt dommere og kompensasjon – den må økes. Arild sjekker videre
med administrasjon og boccia.
Nytt lønnsystem – det kommer meir informasjon fra Administrasjon.
Hilde har et ønske om at vi skal ha nytt Mastercard for å bestille inn reiser. Arild
svarer at AMEX er vårt reiseselskap. Kan legges inn kort fra Boccia dei gongene
det er aktuelt, men då må det planlegges og koordineres med Karsten Ølstad.

Grisebestilling – ta kontakt med Signe.
NM i Holmestrand – søknad kommer om singel og baner/spilledag.
Sak fra Christopher om resultatinnsamling og resultatføring. Gabriel kan ta
hovedansvaret.
Christopher med sak om publisering av saker.
Lisensbestilling – ny informasjon sendes inn.
Sak om Høstslaget og terminliste. Ønsker endring av dag.

Neste styremøte: Mandag 23. mai kl 19.00

