Styremøte i Trøndelag Bowlingkrets
Tidspunkt og sted:
Tilstede:
Forfall:
Møteleder:
Referent:

21.01.12 kl. 10.15 Oppdal
Ingrid Hansen, Egil Toftaker, Kirsti Rørvik, Gaute Hoff,
Ingrid Olsen og Halgeir Ludvigsen.
Christian Ringnes og Jan Erik Øien
Ingrid Hansen
Halgeir Ludvigsen

12/01 Referatsaker:
a. Referat:
• Takk fra Egil for blomster under jubileet
• Styremøte 28.nov. Mangler.
• NBF har fått ny GS.
b. Post:
• Fra NBF: Invitasjon til ny sesong.
• Invitasjon til Kretsseminar.
12/02 Økonomi - regnskap/budsjett:
Fokus Bank var ikke sagt opp, dvs gebyrene har påløpt siden august!
5 Klubber har ikke betalt kontingent for 2011/12 (Ørsta, Ullstein, Haram, Fosen,
Steinkjer).
Har mottatt ca 5000 i juniormidler uten bilag. Mulig post 3 midler.
Ikke hørt noe mer angående bingo.
Regnskapet for 2011 er ikke ferdig, men ser ut til å gå ca 5000 i pluss (pga overskudd
fra NM sgl/dbl)
Likviditeten er fortsatt god.
12/03 Støtte til NM junior:
Det er påmeldt 7 spillere fra 5 forskjellige klubber i kretsen. Munken og Dora reiser
sammen med felles leder.
Vedtak:
Vi støtter med kr. 1000 per spiller + kr. 1000 for fire ledere, til sammen kr. 11000.
Enstemmig vedtatt.
Utbetaling skjer umiddelbart til klubbenes konto.
12/04 Årsmøte 2012:
Årsmøte fastsettes til lørdag 5.mai på Oppdal samtidig med KM sgl/dbl. Valgkomiteen
varsles (Munken), og det sendes ut informasjon til klubbene allerede nå.
Regnskap og årsmelding tas på neste møte. Den nye GS ønsker å reise rundt i kretsene.
Vi ser på muligheten for å få han til kretsen i forbindelse med årsmøtet.
12/05 Lov for TBKr:
Vi tar lovnormen og legger inn det som er ekstra i vår gamle (§§ 3, 10 og 12).
Vedtektene samles i et felles dokument som legges ut på hjemmesiden.
12/06 Terminliste
Frist for innsending fra klubbene er 1.februar. Vi tar et terminlistemøte i Trondheim
11.februar (etter puljen kl 1300, ca kl. 15) under Kjeldsberg Open. De klubbene som
ikke er til stede blir kontaktet per telefon.
Oppdal flytter Oppdalstreffet til slutten av fellesferien, og prøver å ta over etter Evje.
12/07 Møteplan:

Styremøte 11.februar ca kl. 15 (også terminlistemøte). Sted: et sted i sentrum. Kirsti
undersøker.
Styremøte mandag 26.mars på Dora (Seminar 24.-25 mars).
Styremøte mandag 23. april på Dora (frist for saker til årsmøte er 21.april).
Årsmøte og medlemsmøte 5.mai på Oppdal.
12/08 evt:
a) KM sgl/dbl: Skal avholdes på Oppdal. Format avtales mellom Oppdal og
Seriekomiteen.
b) Vi sender søknad til NBF om lag-NM 2013.
c) Kretsseminar: NBF ønsker innspill til saker. Diskusjon rundt divisjonsspill:
oljeprofil, samling av kamper og antall serierunder. Egil, Kirsti og Ingrid Hansen
representerer.
d) Rekrutteringsarbeid: I forbindelse med terminlistemøte – sett opp en liste over
samlinger for juniorene. Vi får en god del i støtte fra NBF til å avholde slike
samlinger. Vi tar kontakt med rekrutteringskomiteen innen neste møte for å høre
hva de har gjort.
e) Midt-Norsk Mester: Vi må promotere mer i forbindelse med turneringene som
inngår. Også arrangørene må få det med på plakaten.
Møtet avsluttet 12:30.
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

