
 
 

STYREMØTE 11/2019 - 2021 
Onsdag 23. september 2020, kl. 19:00 - 20.00 

 

Videokonferanse: https://whereby.com/petanquenorge 

 

Tilstede:  Eli Gjengstø, Bjørn Vidnes, Charlotte Jayer, Vebjørn Bjørkås, Berit Sæbø og 

Johnny Skjørberg. 

Forfall:  Silje Akre og Arild Skjæveland (admin.) 
 

 

SAK 01 GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL 

 

Protokoll fra forrige styremøte er sendt i separat e-post. 

 

Vedtak 

Styret besluttet å godkjenne protokollen fra Styremøte 10/2019-2021 

 

 

SAK 02  ORGANISASJON 

 

Seksjon Petanque 

 

 Ledermøtet 

Frist for innsendelse av saker og påmelding gikk ut 20. september. 7 klubber er 

påmeldt, se mer under punkt 4. 

 

 Status, nye klubber 

Innlandet Petanqueklubb: Stiftet klubb, startet prosess med innmelding i FIF. 

Ladegaardsøen Petanque, Sandefjord Turn &Idrettsforening, Kjøllefjord, Asker: 

Kontakt opprettholdes. 

Spydeberg Petanqueklubb: Styret har bedt FPK fungere som fadderklubb.  

 

 Dommersituasjonen 

Etterlyser felles diskusjonsarena for dommere, for å bygge miljø og fremme 

dommergjerningen. Forslag om dommerseminar. 

 

 

Norges Fleridrettsforbund 

https://whereby.com/petanquenorge


 

 Disiplinær- og sanksjonsutvalg 

Møter er avholdt. Leder er Pål Johansen bes informere på Ledermøtet. 

 

 Tinget og årsmøtet 2021 

Lørdag 20. mars i Drammen. Valgkomiteens leder deltar på e-kurs. 

 

 Evalueringsprosess 

Ingen innspill siden forrige styremøte. 

 

 Grentilskudd 

Spørreundersøkelse vedrørende forvaltningsordningen grentilskudd. Epost sendes 

til styremedlemmer for innspill/diskusjon. 

 

 

SAK 03 VINTER, INNENDØRSHALL 

 

Eksisterende haller: BFII, SPK, HPK og VPH er blitt tilskrevet angående 

koronakrisepakken. Særlig VPH skisserer store økonomiske tap og står overfor en 

krevende vintersesong. 

 

FIF Petanque ønsker å melde seg interesserte i mulig nytt prosjekt Nye Fornebu 

Arena. EG formulerer interessebrev for godkjennelse fra øvrige i styret og svarer 

på tilsendt skjema.  

 

Vedtak 

Styret besluttet å godkjenne forslaget. 

 

 

SAK 04 LEDERMØTET 

 

Deltakende klubber: BFII, SIN, GPK, SPK, SIL, BPK, HPK. 

 

Mottatte innspill: 

 Terminlisten: Bedre fordeling av ranking- og rekrutteringsturneringer, 

sjeldnere rankingturneringer (1-2 pr. måned), lengre sesong, sikre bedre 

fordeling mellom landsdeler. 

 Eget utvalg for turneringsoppsett og ranking/rating 

 Diskusjon rundt regler, dommernærvær og oppførsel 

 Tips til arrangører, effektive gjennomføringer 

 

Forslag til agenda utformes og arbeidsoppgaver fordeles internt i styret. 

 

Ledermøtet avholdes 12. oktober kl. 18.00 via Whereby. Neste styremøte avholdes i 

november, dato avtales etter ledermøtet. Tema: Terminlisten 2021, evaluering av 

ledermøtet. 


