
 
 

STYREMØTE 13/2021 - 2023 
Mandag 13. mai 2022, kl. 19.00 

 
Videokonferanse: https://petanquenorge.whereby.com/petanque 

 
 

Tilstede: Tore Blokhus (leiar), Christopher Kvarme, Lisbeth M Johannesen, Christopher 
Kvarme, Heidi Skjørberg Nilsen, Gabriel G. Bel-Lafkih 

Forfall: Trine Tinglum 
Fra adm: Arild Skjæveland 
 

 
 
 
 
 
SAK 01 GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL 
 

Protokoll fra forrige styremøte er vedlagt 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret beslutta å godkjenne protokollen fra styremøte 12. 23. mai. 
 

SAK 02  NM-VEKA 2023 – deltakelse? 
   

Petanque er interessert. Sender ein epost om ønska deltakelse, men veldig 
avhengig av stad og vekenummer. 

 
SAK 03  NM 2022 - INFO 

Oppdatering transport v/Gabriel 

- Det blir ikke transporttilbud fra seksjonen. Dersom det skal bli til noe 
sosialt må det tas med arrangør. 

Oversikt utstyr v/Heidi 



- Bjørn Vidnes har vært på Ullevål og tar med noe utstyr denne uken. Tar 
også med medaljer.  

Premiar til juniorane. Enkelt, fint og til alle. 

- Tore og Odd tar seg av juniorturneringa og lager et opplegg. Christopher 
prøver å oppdrive medaljer. 

Dommardrakter? Kva er praksis? 

- Gul vest for dei som ikkje har drakter fra før. Heidi sjekker opp om det er 
noko hallen. 

Oversikt - Sekreteriat og funksjonar 

- Info ved Gabriel. 
- Onsdag: Peter Haring sekreteriatssjef / Rune Andersen dommer 
- Torsdag: Tore sekreteriatssjef + Peter Haring / Gabriel dommer og 

sekreteriat, Odd Kvame dommer. 
- Fredag: Peter Haring sekreteriatssjef,, Christopher og Roger / Ståle og 

Vegard dommer.    
- Lørdag: Christopher sekreteriatssjef, Eli i sekreteriat / Maija og Vegard 

dommere + måldommere. 
- Søndag: André Erdahl sekretieratssjef, + samboer, Tore og Odd v/ juniorer 

/ Maija 

Info: Stokke har fått opning for utdeling av kongepokal laurdag kveld.   

Info: Presisjonsskyting: Dommerane er samd om bruk av nye reglar. Delegerte til 
NM dommerane. 

Synleg sekreteriat: Bekledning/Vestar: Arrangørklubb. 

Strøyming finalar:. System på dette. Utstyr og folk. Prøve å få filma ein del. 
Oppladning og filming. 

 
 
SAK 04 EVENTUELT 
 
  Blodstrupmoen lurer på om me vil ha førstehjelpskurs. Mulig på dommerkurs eller 
  Tinget 2023 som er fysisk. 
   

Dommer – styret må be klubbene om å gi tilbakemelding om dommerkurs i 
september. Setter dato etter interessse. 

 



 
   
 
 
Neste styremøte: Mandag 15. august kl. 19.30. 
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