
 
 

STYREMØTE 12/2019 - 2021 
Tirsdag 24. november 2020, kl. 18.00 

 

Videokonferanse: https://whereby.com/petanquenorge 

 

 

Tilstede: Eli Gjengstø, Bjørn Vidnes, Charlotte Jayer, Vebjørn Bjørkås og Johnny Skjørberg 

Forfall: Berit Sæbø, Silje Akre 

Fra adm: Arild Skjæveland, referent 
 

 

SAK 01 GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL 

 

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

 

Forslag til vedtak 

Styret besluttet å godkjenne protokollen fra Styremøte 11/2019-2021 

 

SAK 02  BEREDSKAPSPLAN I TILFELLE SEKSUELLE OVERGREP 

 

Mottatt beredskapsplan i tilfelle seksuelle overgrep fra Fleridrettsforbundet. 

Legges ut på petanque.no. 

 

SAK 03 LEDERMØTE 2020 

 

Gjennomført 

o Ble gjennomført digitalt. 

o Vellykket og gode tilbakemeldinger. 

o Dersom et årsmøtet må holdes digitalt, er Seksjon Petanque positiv 

til det etter erfaringene fra ledermøtet. 

 

SAK 04 NYE MILJØER 

 

Mye positive nyheter. Sandefjord Turn og Idrettsforening er inne. Innlandet 

Petanqueklubb venter på ok fra kretsen. Håp om at begge vil være på plass før 

årsskiftet. 

 

https://whereby.com/petanquenorge


Asker Skiklubb ønsker å opprette en petanquegruppe, men trenger årsmøtevedtak. 

Har årsmøte til våren. 

 

Spydeberg er stadig interessert. Det er også positive signalet fra to nye miljøer som 

følges opp. 

 

 

SAK 05  JUNIORSATSNING 

   

Vanskelige tider for å planlegge. Ikke gunstig tidspunkt for å reklamere og 

inkludere eventuelle spillere vi ikke kjenner fra før. 

 

Vil gå i dialog med klubber som har lykkes med ungdomsmiljøer tidligere. 

 

SAK 06  DOMMERSITUASJON 

   

Lite nytt å melde. Johnny har forhør seg internt i sin klubb. Har et ønske om å 

samles et sted. 

 

Johnny skal ta ytterligere tak i det, og forsøke eventuelt å kjøre et møte eventuelt. 

Seksjonen må få oversikt over hva dommerne mener det er behov for, og hvor 

motiverte de er. 

 

SAK 07  RETNINGSLINJER 

   

Små endringer gjøres av Vebjørn og Eli før terminliste offentliggjøres. 

 

Forslag om turneringsutvalg på ledermøtet. Odd Kvarme fra Stord sitt forslag. 

Arild sjekker status. 

 

SAK 08  TERMINLISTE 

   

Terminliste er gjennomgått og satt opp etter ønske fra klubbene. Den 

offentliggjøres 1. desember. 

 

Både Holmestrand og Stord ønsket NM Trippel Mix. HPK blir arrangør etter 

loddtrekning. 

 

Etter innspill fra klubber på ledermøtet, blir det lagt til rette for lisensfrie 

turneringer på terminlisten, men disse er ikke i seksjonens regi. 

 

SAK 09  DIGITALISERING LISENS OG TURNERINGSOPPLEGG 

   

Christopher Kvarme fra Stord har laget et datasystem som ser veldig omfattende 

og lovende ut. Vil gjøre ting enklere både for klubber og seksjon. Det blir et 

kostspørsmål – Arild undersøker økonomien og om det er mulig få til for antatt 

pris. 



 

SAK 10  ÅRSMØTESAKER 

   

Det nærmer seg årsmøte. Seksjonen må utvikle et langtidsbudsjett for 2021/23 og 

en ny handlingsplan. Styret jobber med dette de neste ukene. 

 

SAK 11  EVENTUELT 

   

Forslag fra Bjørn Vidnes. Ønsker en plakat som tåler vær og vind for å vise at vi 

spiller petanque, og hva det betyr. Michel Rey er involvert, og interessert i å bidra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste styremøte berammes til ______________________________ 


