STYREMØTE 5/2021 - 2023
Onsdag 18. august 2021, kl. 18.00
Videokonferanse: https://whereby.com/petanque.no
Tilstede:

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

Forfall:
Fra adm:

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 4, 14. juli.

SAK 02

ARBEIDSGRUPPE NM
Forslag om eitt møte i måneden. Innhente innspel og tilbakemelding frå klubbane,
så snart som mulig, og så jobbe med det. Eitt første møte etter innspel er satt opp.
Først må det hentes inn forslag fra klubbane.
Frist på tilbakemeldinger om NM veien videre 1. oktober.

SAK 03

NM TRIPPEL MIX - PRESISJONSSKYTING
Gjennomgang av påmeldte lag per 18. august. Lenge til frist 31. august, så ein
forventer mange fleire lag som melder seg på. Fem lag tidlig ute.
Presisjonsskyting – kvalifiseringer er arrangert.i tre av fire regionar.

Stord har fleire spelarar som har trukke seg fra deltakelse i Holmestrand. Det
jobbes med reservelista, først lokalt, og plassane går så vidare nasjonalt dersom
plassane ikkje blir tatt.
Forhørt seg med Mike Barker om dømming. Aktuelt med en ekstra dommer også,
Gabriel undersøker.
Sekreteriatsjobben: Bruker systemet til Christopher Kvarme. Helge Skjørberg
aktuell for å sitte i sekreteriatet. Sjekkes opp videre. Christopher kan styre fra
Stord, men må ha ein person på plass i Holmestrand.
SAK 04

DELTAKELSE NM-VEKA 2022
Arild informerer om NM-veka fra 2019, erfaringer fra tidligere. Det kreves mange
som er tilgjengelig og kan ta seg av arrangementet.
NM-Veka er satt opp samme veke som NM i Stokke blir arrangert.
Både for møtevirksomheten i forkant, arrangering av selve arrangementet og alt
som hører med for å lage et større NM. Hvordan vil deltakelsen være for en ekstra
dag med NM-spill før et fullverdig NM?
En diskusjon om det er mulig å få til å arrangere. Gabriel prøver å sette ned et
arbeidsutvalg på fem.

SAK 05

VM SPANIA
Norge har signalisert til FIPJP at det er ønske om å delta i mesterskapet.
Fått spørsmål kva me tenkjer om smittevernstiltak i samband med deltakinga:
Seksjonen tenker at det er naturlig å følge alle retningslinjer der mesterskapet er.

SAK 06

UTSTYR
Heidi informerer om utstyr, og etterlysning av utstyr. Mangler matter.
Innkjøp av nytt utstyr til skyting og nye kuler for skyting.
Få en oversikt og liste over alt utstyret seksjonen eier. Heidi har begynt å lage en
liste. Styret jobber med å få oversikt over alt klubbane har.

SAK 07

EUROPACUP-KVALIFISERING
Europacup blir arrangert i 2021. Det blir arrangert i Frankrike fra 2-5. desember.
Det er maks 32 lag som kan delta. Kun ett lag og ein trenar får delta, maks 8
spelarar.

Norge har signalisert ønske om deltakelse. CEP-sjef Mike Pegg ytra skepsis til
datoen i Norge satt for kvalifisering, som i utgangspunktet er 9-10. oktober.
SAK 08

NYE MILJØ
Tre nye klubber er 100 prosent bekreftet inne i norsk petanque i 2021. Ein
skikkelig gladnyhet!
Storøya Petanqueklubb
Åsgårdsstrand Petanqueklubb
Hamar og Elverum Petanqueklubb
I tillegg er Asker Skiklubb godkjent, og det ventes bare på bekreftelse fra
idrettskretsen.
Det jobbes også inn mot miljø på Bygdøy og i Mandal, og på Farsund er det
klargjort nye banar.i sommar.
Når Asker er bekrefta inne vil det være naturleg med ein nyhetssak på petanque.no
for å ønske dei nye skikkeleg velkommen.

SAK 09

EVENTUELT
Arild kontakter Blodstrupmoen ang. service på hjertestarteren. Det skal være årlig
service på den.
Petanque.no – sette ein betre plan for publisering sånn at det ikkje blir for mykje.
Informasjon må komme raskare heller enn siste liten, men det må bli betre
struktur.
Protokoll og publisering – diskusjon om når protokoller skal offentliggjerast. Ein
held fram som no, med publisering av forrige godkjente protokoll.

Neste styremøte berammes er til trekning av NM trippel mix – Onsdag 1. september.

