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NORDLAND BOWLINGKRETS

Protokoll fra styremøte
Telefonmøte
Søndag 25.01.15
kl. 20.31 – 21.34
Tilstede: Ingar, Rigmor, Tommy, Ronny, Bjørg og Inge
Saksliste:
00/15 – Orienteringssaker
Forbundstinget i Tromsø 25. – 26.04.15
Oppfordrer at klubbene i NBK sender minst en representant. Det er opplegg for reisefordeling blant
klubbene.
00/15 – Referatsaker
Protokoll fra kretstinget
Styremøte 07.12
01/15 – Møteplan
Vi møtes ved behov og har kontakt pr. mail og sms. Vil prøve å ha møter i forbindelse med
turneringer eller andre samlinger om vi ser at de fleste er med. Håper å få til et møte i Sandnessjøen
den 14-15.02 både med kretsstyret og klubbene på Helgeland. (Kommer eget brev på dette)
02/15 – Ungdomslekene 17. – 19.04.15
Ble enige om at dette bør vi prioritere slik at ungdommer får dra. Var et flott arrangement for 2 år
siden.
Forslag til vedtak:
NBK sender 2 lag til Ungdomslekene og det skal være minst 2 reiseledere og en av hvert kjønn.
Juniorutvalget for i oppdrag å sende ut brev til ungdommene med spm om hvem som vil være med.
Kretsen dekker overnattingen. Det vil bli en egenandel i forbindelse med reisen. Styret delegerer
ansvaret til utvalget i denne saken.
03/15 – Juniorsatsingen i NBK - Juniorutvalget
Samling for juniorene blir helgen 21.03 og 22.03. Dette er den ene helgen Ingar har mulighet, men
det forutsetter at det passer for juniorene. Ronny ønsket at utvalget skulle jobbe mer med saken og
ville ha flere tilbakemeldinger på sine punkter. Det er foreløpig Ingar og Ronny som er med i
utvalget og ble enige om at der bør inn noen ungdommer.
Vedtak:
Ingar kontakter Christer om å være med i utvalget og om det er andre som kunne være aktuelle av
for eksempel noen av jentene i Vågan BK. Ved utsendelse av mail så bruk
nordlandbowlingkrets@gmail.com – passordet sendes til deg, Ingar på sms.
04/15 – Damesatsingen i NBK – Dameutvalget
Kunne vært interessant å vært med på et opplegg for spillere som er 40+, men da bør det være
blanding av kjønn og eventuelt ha egne opplegg i løpet av en slik helg. Bodø vil være en naturlig
plass å ha det. Ble diskutert videre om hva som er viktig for damene fremover og rekrutteringsarbeid
er det som er viktigst fremover. Kan en lage bedriftsserie for bare damer – en del damer med i de
ulike seriene som arrangeres i fylket. Egen dameserie i bedriftsserien?

Adresse:

PB 400
8000 BODØ

E-post:
nordlandbowlingkrets@gmail.com

Mobil:
91 71 01 55

Bankkonto:
0533 35 14593

Oppfordring:
Hver enkelt klubb må være aktive i rekrutteringen til bowling generelt. Skape faste møteplasser og
trening for alle.
05/15 – Økonomi
Det var en noen oppfølginger vi fikk etter Kretstinget og vil få laget fakturaer til klubbene som ikke
har betalt kontingenten og følge opp de som hadde utestående.
Vedtak:
Inge sender ut fakturaene for utestående og Ingar følger dette opp.
06/15 - Informasjonsflyt
Har fått ordnet facebookgruppe for kretsen og har lagt ut noen artikler av unge lovende juniorer. Det
har vært flere i løpet av høsten men fant ikke alle nå. Er det noen som sitter på flere så gi meg
beskjed eller legg det ut på gruppa!
Vedtak:
Vi lager ikke en intern gruppe for styret inntil videre. Bruker den siden vi har opprettet til info
generelt og når noen vet av oppslag så gi tips til Inge slik at han kan legge det ut.
07/15 – Oppfølging vedrørende godkjenning av haller fra sesongen 2015/16 Det kom en mail fra kontoret den 18.12.14 hvor det blir presentert en del konsekvenser vedrørende
ikke godkjente haller og spill fra høsten 2015. Det er en del utfordringer vedrørende utøvelsen av
kontrollen og kostnadene vedrørende dette. Noen halleiere er likeglad om det er klubbspill i hallen
og det er en god del arbeid å ha en aktiv klubb.
Vedtak:
Kretsen lager en sak til Tinget angående kontroll av haller og kostnadene i forbindelse med dette.
Hvorfor er prisen satt slik? Skal dette eventuelt dekkes av klubbene som ønsker å spille i ligaen?
Inge lager en sak på dette og sender ut til styret for godkjenning innen fristen fra NBF.

Med vennlig hilsen
For Nordland Bowlingkrets

Inge Sneberg
Leder

