
 
 

 

 
NORGES FLERIDRETTSFORBUND –  

SEKSJON PETANQUE. ÅRSMØTE 2019 
 

PROTOKOLL 
 

LØRDAG 30. MARS  
GARDERMOEN 

 
 
 
 

Åpning 

 
Styreleder Signe Hovind åpner årsmøtet. 
 
 

Sak 1  Godkjenning av de frammøtte representanter 

 

  Representanter tale-, forslags- og stemmerett 

 

Nr Representanter Årsmøtet Stemmerett 

1 Øyvind Bjørkås Stord Petanqueklubb  NEI 

2 Pål Johansen Stord Petanqueklubb  JA 

3 Finn Gundersen Son Petanqueklubb  JA 

4 Berit S. Larsen Bergen Petanqueklubb  JA 

5 Lise Østby Boule Frederik II  JA 

6 Rolf Hermansen Boule Frederik II  JA 

7 Sverre Meisingset Vika Petanqueklubb  JA 

8 Sven Kolstad Oslo Petanqueklubb  JA 

9 Caroline Hovind Fantoft Oslo Petanqueklubb  JA 

10 Arnstein Barstad Holmestrand Petanqueklubb  NEI 

11 Arild Eliassen Holmestrand Petanqueklubb  NEI 



12 Bjørn Arne Nordhagen Holmestrand Petanqueklubb  JA 

13 Oddvar Karlsen Follo Petanqueklubb  JA 

14 Johnny Johansen Follo Petanqueklubb  NEI 

15 Ole Hågensen Groruddalen Petanqueklubb  NEI 

16 Lars Storaker Bruu Groruddalen Petanqueklubb  JA 

17 Lisbeth Fossen Økern Petanqueklubb  JA 

18 Ragnar Weseth Sinsen Petanqueklubb  JA 

19 Rune Andersen Sinsen Petanqueklubb  NEI 

20 Eli Gjengstø GPK / invitert, kanddiat til nytt styre  NEI 

21 Vebjørn Bjørkås SPK / invitert, kandidat til nytt styre  NEI 

22 Silje Akre FPK / invitert, kandidat til nytt styre NEI 

23 Johnny Skjørberg Holmestrand / valgnemd NEI 

24 Heidi Skjørberg Nilsen Holmestrand / invitert, ny valgnemd NEI 

25 Ronny Gudmundsen ØPC / styret  JA 

26 Charlotte Jayer GPK / styret  JA 

27 Signe Hovind OPC / styrets leder  JA 

28 Bjørn Vidnes OPC / styret  JA 

29 Karianne Fleischer Son / styret  JA 

30 Arild Skjæveland Administrasjon Administrasjon 

 
 
Avstemning De frammøtte representantene ble godkjent 
 
 

Sak 2  Godkjenning av forretningsorden 

 
Forslag   Styret fremmet følgende forslag: 
 
   Forretningsorden slik den ble gjengitt i sakslisten godkjennes. 
 
Avstemning     Forretningsorden ble enstemmig godkjent 
 
 
 

Sak 3  Valg av årsmøtets funksjonærer 

 
Forslag   Styret i Norges Fleridrettsforbund fremmet følgende forslag: 
 

1 ordstyrer    :  Rolf Hermansen 
2 sekretærer    :  Arild Skjæveland 
2 representanter til å      
underskrive protokollen  : Caroline Hovind Fantoft, OPC 
       Johnny Skjørberg, HPK 

 
Avstemning    Forslag til funksjonærer ble enstemmig valgt 
 
 



 

Sak 4  Godkjenning av sakliste og tidsplan 

 
Forslag   Styret fremmet følgende forslag: 
   
   Sak 1     Godkjenning av de frammøtte representanter 
   Sak 2     Godkjenning av forretningsorden 
   Sak 3     Valg av årsmøtets funksjonærer 
   Sak 4      Godkjenning av sakliste og tidsplan 
   Sak 5      Beretning for 2017 - 2018 
   Sak 6      Regnskap for 2017 og 2018 
   Sak 7      Saker til årsmøtet 
   Sak 8     Handlingsplan 2019 – 2021 
   Sak 9      Langtidsbudsjett 2020 - 2021 
   Sak 10   Valg 
   
Debatt   Sverre Meisingset fra Vika har ordet. Årsmøtet bestemte å utsette diskusjonen   
                          til innkomne saker – inntatt under pkt.7.0 
 
Avstemning    Forslag til saksliste og tidsplan ble enstemmig vedtatt 
 
 
 
 

Sak 5  Beretning 2017 – 2018 

 
Forslag   Styret fremmet følgende forslag: 
 

  Den framlagte beretning for seksjon Norges Fleridrettsforbund for 2017-2018  
  godkjennes.  

 
Debatt   Signe Hovind og Rolf Hermansen presenterte beretning for perioden 2017 – 

2018. President Eline Oftedal kom innom med en ekstra oppmerksomhet til Son 
Petanqueklubb som fyller 25 år 8. november 2019. 

    
Avstemning     Den framlagte beretning for seksjon petanque for 2017 - 2018  
   ble enstemmig godkjent. 
 
 

Sak 6  Regnskap for 2017 og 2018 

 
Forslag   Styret fremmet følgende forslag: 
 
   De framlagte regnskapene for Seksjon Petanque for 2017 og 2018  
   tas til etterretning. 
 
Debatt   Signe Hovind presenterte regnskap for 2017 og 2018. 
     
Avstemning    Regnskapene tas til etterretning.  



 

Sak 7  Saker til årsmøtet 

  
Forslag 7.0 Forslag fra Vika Petanqueklubb 
                          Etterlyser retningslinjer og er skuffet over manglende informasjon.  

Forslag til vedtak fra Vika Petanqueklubb:  
 

Innen mai d.å. skal oppdatert lov gjøres tilgjengelig på seksjonen og NIF sine websider. Innen 
mai skal godkjente styrereferater gjøres tilgjengelig på petanque sine nettsider. Utsendelse av 
alle papirer til årsmøte/ting skal skje i henhold til vedtatt lov. Ettersendelse som i 2017/2019 
stoppes. 
 
Debatt:    Sverre Meisingset kom med forslaget i anledning sak 4. 
 
Avstemning:  Forslaget enstemmig godkjent 
 
 
 
Forslag 7.1 Rankingpoeng under NM: 
 
Oslo Petanque Club har sendt inn følgende forslag; Rankingpoeng under NM. Sånn som det er i 
dag er det litt «tilfeldig» hvilken turnering som vil gi størst uttelling å vinne ettersom 
rankingpoeng kun er basert på antall deltakende lag pr. turnering. For at NM skal telle litt ekstra 
kunne man benyttet en form for faktor, slik at det vil gi flere rankingpoeng enn kun en «vanlig» 
turnering. 
 
Vi tenkte også at det burde gjøres noe med de delte klassene; man vil få langt færre 
rankingpoeng ved å vinne kvinne-singel enn herre-singel. Kunne man ha sett på antall deltakere 
samlet, og så gitt like mange poeng i begge klassene? Samme prinsipp gjelder for resten av 
øvelsene; Like mange rankingpoeng i dobbel åpen, dobbel dame, V55 og V65. 
 
Debatt:  Ronny Gudmundsen, Caroline H. Fantoft og Bjørn Vidnes hadde ordet. 
Avstemning: 10 mot forslaget, 4 stemmer for. Forslaget vedtas ikke. 
 
Forslag 7.2 Vika Petanqueklubb har sendt inn følgende forslag til årsmøtet:                                
Bakgrunn: Mindre klubber med få aktive spillere, enkeltpersoner uten klubbtilhørighet, 
enkeltmedlemmer i større klubber som ikke har medspillere osv. blir i dag ekskludert for å delta 
under NM. Dette berører mange som ønsker å være aktive spillere samt søke å dele gleden det 
er å treffe miljøet og å møte andre til dyst. Denne situasjonen betraktes som uheldig, da fokus 
bør være å bygge konkurransemiljøet i motsetning til i dag der deltakelsen går ned, ja bortsett 
fra et par klubber som sliter med at gjennomsnittsalderen på medlemsmassen øker. 
 
La lisensen følge medlemmet personlig. Spillere under NM skal ha draktlikhet, men emblemet 
for klubbmedlemskap kan være forskjellig. Kongepokalen tildeles til dame og herre og den som 
under NM får størst samlet poeng av 3 spilte turneringer. 
 
Påmelding NM: Med dette opplegget kan klubber og personer melde inn lag. Dertil kan enkelte 
personer, melde sin interesse på listen. Deretter får disse personene 1 uke på og selv søke å få 
på plass sitt lag til NM. 
 



Denne listen/muligheten gjøres tilgjengelig i mai og avsluttes samtidig med innmeldingsfristen 
for klubbene. 
 
Debatt: Sverre Meisingset har ordet. Vika har hatt et arbeidsmøte. Fokusmengden må endres 
for få flere klubber og medlemmer. Mer fokus på elitespill enn singel-spill. De mindre klubbene 
må kunne sende spillere til NM uten å melde seg inn i større klubber. Det opprinnelige forslaget 
frafalles og nye forslag fremsettes: 
 
1. Lag/spillere under NM skal ha draktlikhet, men emblemet kan være forskjellig – at en ikke er i 
    samme klubb. 
2. Kongepokalen tildeles til dame og herrer til den som under NM får størst samlet poeng av 3    
    spilte turneringer.   
 
Finn Gundersen (Son), Signe Hovind (styret) og Berit Sæbø (Bergen) hadde ordet.   
 
Avstemning: Forslag 1 felles mot én stemme. Forslag 2 trekkes. 
 
Forslag 7.3 Seksjonsstyret ønsker å opprette en egen komite for behandling av eventuelle 
innkomne disiplinærsaker. Komiteen oppnevnes for tingperioden. Seksjonsstyret ønsker å 
oppnevne 3 medlemmer og 1 vararepresentant. 
 
Det nye seksjonsstyret oppnevner innen oppstart av utendørssesongen 2019 en 
disiplinærkomite bestående av tre medlemmer og én vararepresentant fra ulike klubber. 
Komiteen oppnevnes for tingperioden. 
 
Debatt:   Pål Johansen (SPK), Karianne Fleischer (Son) og Ronny Gudmundsen (ØPC) er 
klare til å sitte i en slik gruppe. Styret ber om fullmakt til å jobbe videre med forslaget, til 
utendørssesongen starter. 
Eli Gjengstø og Signe Hovind hadde ordet. 
 
Avstemning:  Seksjonsstyrets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 7.4 T-skjorter skal inneha klubblogo, og spillere på samme lag skal benytte samme 
farge på overdelsbekledning. Hvis noen på laget velger å spille med genser og andre med t-
skjorter skal dette være i samme farge og klubblogo. Er ikke fargen den samme, så skal genser 
være under t-skjorte. Ved nedbør eller kjølig luft hvor jakke benyttes så trenger ikke dette 
plagget ha klubblogo påtrykt. 
 
Spillere som, etter advarsel fra dommer, ikke følger korrekt bekledning vil bli bøtelagt med       
kr 300. Spilleren vil heller ikke få rankingpoeng for denne øvelsen. Dette vil gjelde for hver 
enkelt øvelse under NM 
 
Debatt:   Ole Hågensen, Ronny Gudmundsen, Finn Gundersen, Eli Gjengstø, Berit Sæbø, 

Sverre Meisingset, Ragnar Weseth, Caroline Fantoft, Finn Gundersen, Lise Østby 
og Lisbeth Fossen hadde ordet. 

 
   Styret forandrer forslaget: 
   Yttertøy kan benyttes, så lenge en har riktig tøy under jakken. 
    
 
Avstemning:   Forslaget vedtatt mot to stemmer. 



 
Forslag 7.4.1: Fra NM 2020 kan en bli disket for å ikke ha riktig bekledning. Man vil først få 
advarsel fra dommer.  
 
Debatt:   Lise Østby hadde ordet.  
 
Avstemming: Forslaget vedtatt mot to stemmer. 
 
 
 

Sak 8  Handlingsplan 2019– 2021 

 

Forslag til handlingsplan 2019-2021  

8.1 Rekruttering 

    Mål: 

 Over 800 medlemmer i 2021. 

 1-2 nye klubber pr. år. 
 Økt rekruttering både blant barn og unge, men også rettet mot voksne. 

 

Tiltak: 
 Etablere eget rekrutteringsutvalg, inkludert ett styremedlem med ansvar for prosjekt. 

Utvalgets oppgaver er å innhente erfaringer, søke inspirasjon og legge til rette for 
rekruttering både i eksisterende klubber og nye miljøer. 

 Spesielt fokus på videreutvikling av miljøer i Trøndelag og Nordland. 
 Opprette "fadderordninger" der klubber hjelper til med å få i gang nye petanqueklubber i 

nabokommuner. 
 Aktivt oppfordre uorganiserte petanquemiljøer til å danne klubb/bli medlem i FIF, Seksjon 

Petanque. 
 Arbeide med konsept som kan selges inn mot idrettslag for oppstart av egen avdeling for 

petanque. 

 Bidra med nødvendig økonomisk støtte og kompetanse/kunnskap til nyetablerte klubber. 
 Gi økonomisk støtte til demonstrasjoner og annonsering. 
 Legge ut liste over tilgjengelige/kjente petanquebaner 

 

8.2 Økonomi 

     Mål: 
 Seksjonen skal til enhver tid ha kontroll over økonomien 

 

     Tiltak: 

 Riktig anvendelse av oppspart egenkapital. 
 Bistå og informere klubbene om alle de økonomiske mulighetene og støtteordningene som 

finnes i norsk idrett. 

 Følge langtidsbudsjettet og rapportere i tilstrekkelig grad etter dette budsjettet. 
 Detaljere langtidsbudsjettet ned til aktiviteter år for år. 



8.3 Organisasjon 

Mål: 

 Seksjon Petanque skal bli mest mulig effektiv i utførelsen av dens oppgaver. 

 Styrket kompetanse i klubbenes styrer. 

 Få enkle og effektive systemer administrativt. 

 Hurtig og effektiv saksbehandling. 
 Være delaktig i sentrale oppgaver i FIF. 

 

Tiltak: 
 Gå aktivt ut og tilby klubbutvikling og andre nødvendige kurs til klubbene, herunder 

oppfordre klubbene til å benytte seg av det store tilbudet av kurs mm som finnes i den 
enkelte idrettskrets. 

 Forenkle og videreutvikle lisenssystemet. 
 Utarbeide strategi for avholdelse av internasjonalt mesterskap. 

 Styret behandler saker som haster fortløpende. 
 Styrets representanter skal ha klart definerte ansvarsområder. 

 
8.4 Sportslig utvikling 

Mål: 

 Rekruttere og utvikle nye spillere. 
 Forbedring i alle nivå, fra nybegynnere til landslagsspillere. 

 Flere turneringsspillere, gjennom hele året. 
 Øke spenningen og interessen for nasjonale turneringer. 

 «Rent særforbund – Ren idrettsutøver». 

 Ikke-spillende dommer under rankingturneringer. 

 Utvikle Norgesmesterskapet. 
 Delta i EuropaCup for klubblag. 

 

Tiltak: 
 Treningssamlinger både for av eksisterende medlemmer, men også i rekrutteringsøyemed. 

Utvikling. 
 Legge til rette for treningssamlinger med kvalifiserte landslagsspillere, for å sikre god 

oppladning foran mesterskap. 
 Oppfordre spillere til særlig deltakelse under høstens arrangement, samt oppfordre 

arrangører til fokus på høydepunkt som sesongavslutning. 

 Oppfordre så vel landslagsspillere som øvrige spillere til å delta på turneringer utenlands. 
 Oppfordre alle spillere til å ta ansvar for egen trening og utvikling. 

 Informere og opplyse om antidoping. 

 Videreutvikle turneringsformer og kvalitetssikre rankingstevner. 

 Gjennomgå avholdelse av Norgesmesterskapet, for videreutvikling. 

 Tilby interesserte lisensierte spillere kurs innen mental trening, teknikk og taktikk. 
 Arrangere dommerkurs og oppfølging av disse annethvert år. Arrangører oppfordres på det 

sterkeste å innhente ikke-spillende dommer til turneringer med rankingstatus. 

 Avholde ledermøte i 2020 og hvert år det ikke er årsmøte. 
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8.5 Media/kommunikasjon 

Mål: 

 Petanque.no skal være den naturlige kommunikasjonskanal innen norsk petanque. 

 Få mer og bedre dekning av petanque i norsk media. 
 Webredaktør er ansvarlig for publisering, men klubber og enkeltmedlemmer er selv 

ansvarlige for innsending turneringsresultater og av artikler. 

 

Tiltak: 

 Minimum ukentlige oppdateringer og etter hver turnering samt mesterskap. 

 Sende fortløpende informasjon fra den enkelte klubb/enkeltmedlem til petanque.no. 
 Sende petanqueartikler til lokalaviser, og prøve å få media til å stille på større 

arrangementer. 

 Seksjonen skal ajourføre tabeller og adelskalendere. 
 Medlemmer oppfordres til å bruke sosiale medier aktivt for promotering av petanque. 

 

8.6 Anlegg 

Mål: 

 Riksanlegg for petanque 
 Videreføring av eksisterende innendørshaller. 

 

Tiltak: 

 Kartlegge eventuelle satsningsområder. 
 Oppfordre og tilrettelegge for samarbeide mellom eksisterende innendørshaller for å 

sikre et inkluderende og bredt tilbud i vinterhalvåret. 

 
 
Debatt   Ole Hågensen: NM må være etter skoleferien på grunn av de med barn i  
   I skolen. 
   Signe Hovind: NM i fellesferien har vært et problem. Det vil ikke bli et  
   problem de kommende årene, men på sikt må vi se på det. 
   Sverre Meisingset: De flinke spillerne må legges mer press på slik at de spiller  
   rankingturneringer over hele landet.  
   Øyvind Bjørkås: Det har vært en positiv utvikling med spillere som deltar på  
   rankingstevner også på Vest/Østlandet. En veldig positiv tendens. 
 
Avstemning Handlingsplan 2019-2021 enstemmig vedtatt. 
 
 

 
 

Sak 9 Langtidsbudsjett 2020 – 2021 

 
Forslag  Styret fremmet følgende forslag: 
 

   Med bakgrunn i den vedtatte Handlingsplan, andre årsmøtevedtak og 
vedlagte langtidsbudsjett gis Styret fullmakt til å vedta budsjett for årene 

   2020 og 2021. 
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Debatt    Signe Hovind presenterte forslaget til Langtidsbudsjett.  
   Sverre Meisingset, Vebjørn Bjørkås og Finn Gundersen hadde ordet. 
 
Avstemning Det fremlagte forslag til Langtidsbudsjett for årene 2020 og 2021 ble 

enstemmig vedtatt.  
 
 

Sak 10 Valg 

 

 

10.1 Seksjonsstyre 

Valgkomiteen legger frem følgende forslag til styre i Seksjon Petanque for perioden 2019-

2021: 

 
Leder: Eli Rachel Gjengstø, Groruddalen Petanque Klubb       ny 
Nestleder: Bjørn Vidnes, Oslo Petanque Club gjenvalg 
Styremedlem: Charlotte Jayer, Groruddalen Petanque Klubb gjenvalg 
Styremedlem: Berit Sæbø, Bergen Petanque klubb ny 
Styremedlem Vebjørn Bjørkås, Stord Petanqueklubb ny 
Varamedlem: Johnny Skjørberg, Holmestrand Petanqueklubb ny 
Varamedlem: Silje Akre, Follo Petanca Klubb ny 

 
Avstemning    Styret ble enstemmig valgt 
 
 

10.2 Valgkomité 

Styret i Seksjon Petanque legger frem følgende forslag til valgkomité for perioden 2019-

2021: 

 
Leder: Gildas Mevel, Oslo Petanque Club ny 
Medlem: Einar Jakobsen, Stord Petanqueklubb gjenvalg 
Medlem: Heidi Skjørberg, Holmestrand Petanqueklubb ny 

 
 
 
Avstemning    Valgkomiteen ble enstemmig valgt 
 
 
 

Avslutning 

 
Avtroppende styreleder Signe Hovind takket og delte ut gaver til avtroppende 
styremedlemmer og andre som hadde hatt ansvar i forbindelse med årsmøtet.  
 
Rolf Hermansen takker Signe Hovind som leder etter åtte år med en gave og stående 
applaus. 
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                                Oslo, 9.4.2019      Holmestrand, 15.4.2019 
 
                         Caroline H. Fantoft (sign.)      Johnny Skjørberg (sign.) 
     Oslo Petanque Club                             Holmestrand Petanqueklubb 
 
 
 
 
Korrigert protokoll, jf inntatt tillegg under punkt 7.0  
 
 
      Oslo, 1.6.2019    Follo, 8.6.2019 
   
  Caroline H. Fantoft (sign.)   Johnny Skjørberg (sign.) 
 
 
 
 


