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

11.02.12 kl. 15.45 Hotell Augustin
Ingrid Hansen, Egil Toftaker, Kirsti Rørvik, Gaute Hoff,
Ingrid Olsen, Jan Erik Øien og Halgeir Ludvigsen.
Christian Ringnes
Ingrid Hansen
Halgeir Ludvigsen

12/09 Referatsaker:
a. Referat:
• Referat fra møte 12. jan:
o GS har bekreftet at han kommer til årsmøtet.
• Info om status for Bowling 1 Heimdal fra Jan Erik.
b. Post:
• Fra STIK: Invitasjon til årsmøte. Møtet skal være på Oppdal. Egil
representerer oss.
• Fra NBF: Spørreundersøkelse til damene. Oppfordrer alle til å svare.
• Fra NBF: Invitasjon til Kretsseminar med foreløpig saksliste. Det dekkes
bare en representant fra hver krets. Vi melder likevel på 3 stykker (Ingrid,
Egil og Kirsti).
12/10 Økonomi - regnskap/budsjett:
Støtte NM junior er betalt ut.
Fortsatt ikke hørt noe fra bingoen.
Regnskap for 2011 er ikke oversendt revisor.
12/11 Søknad fra Roger Espen:
Arvid Espen skal delta i en juniorturnering i Qatar 13.-19. mars. Forbundet betaler
halvparten av reisen, mens resten må dekkes av spilleren. Roger søker om støtte til å
dekke egenandelen.
Det er også en spiller fra Molde som skal delta (Patrik Emblem). Vi stiller oss positive
til å dekke deler av egenandelen, men ønsker at søknader skal komme fra klubbene. Vi
informerer Roger, Orkla og Molde om dette.
12/12 Terminliste:
Alle klubbe har ikke sendt inn søknader enda, men med antagelse om at de manglende
klubbene skal arrangere de samme turneringene som tidligere år, er det satt opp et
forslag terminliste.
For å få i gang mer aktivitet på juniorsiden terminfester vi også et antall
juniorsamlinger. Den første blir 21.april. Da samler vi også sammen flest mulig av
kretsens trenere slik at det kan lages et opplegg for videre samlinger.
12/13 Evt:
a) Turneringslederkurs må arrangeres snarest. Det er flere klubber som må ha
oppfriskningskurs.
b) En spiller benyttet snus under kamp mellom Dora 2 og TBK 4 i runde 8. Det er
rapportert inn til seriekomiteen.
Møtet avsluttet 18:30. Neste møte på Dora 26.mars kl 1800.
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

