STYREMØTE 8/2021 - 2023
Mandag 29. november 2021, kl. 18.00

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

Tore Blokhus (leiar), , Christopher Kvarme, Lisbeth M Johannesen, Roger Støa,
Christopher Kvarme, Trine Tinglum
Heidi Skjørberg Nilsen
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 7, 20. oktober.

SAK 02

UNGDOMSPROSJEKT I STOKKE
Leser opp rapport fra Stokke IL om juniorsatsing så langt dette året. Positiv
utvikling, og mål om spillere i NM. Allerede utbetalt 6000 kroner. Restbeløpet på
5000 kroner utbetales fra seksjonen.

SAK 03

VM I SPANIA
Ranu Homniam tok en fantastisk bronsemedalje i presisjonsskyting. Det har blitt
sendt en blomsterhilsen.
Damelaget fikk en imponerende niendeplass.
Herrelaget kom i nasjonscupen og endte med en 25. plass til slutt.

Masse tilskuere.
Det har kommet invitasjon til VM i Benin i 2022 i november.

SAK 04

FIPJP-KONGRESSEN I SPANIA
Tore leser høgt fra Signes referat.
Lite å melde om FIPJP-kongressen, lite forandrer seg. Ingen saker til avstemning.
Valget gjennomført uten dramatikk.
Ny paraplyorganisasjon.
Streamingproblematikken skal tas opp via CEP.

SAK 05

INNSPILL NORGESMESTERSKAPET
Informasjon fra arbeidsgruppen til NM v/Tore. Lagt frem et notat med innspill fra
klubbene ang. Norgesmesterskapet og mulige endringer. Tidsbruk et stort tema fra
klubbene.
Diskusjon rundt mulige løsninger.
Det jobbes med forslag mot ledermøtet i slutten av mars.

SAK 06

TERMINLISTE 2022
Terminliste satt opp etter ønske fra klubbene.
Skal legges ut 1. desember for gjennomlesing og muligheter for endring/bytting og
ekstra turneringer.
Det blir også utlyst ønske om arrangør av Norgesmesterskapet 2023.

SAK 07

EVENTUELT
Betales ut kr 5000 til Groruddalen Petanque Klubb som årets beste klubb.
Påmeldingsavgift for europacupkvalifisering utbetalt til OPC som reisende klubb.
Epost fra Mike Pegg om at europacup foreløpig går etter planen.
Lisensbestillinger – videreføres og klart for bestilling.

Neste styremøte: Onsdag 19. januar kl. 18.00.

