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

20.06.11 kl. 18.00 i VIP-rommet på Dora
Ingrid Hansen, Egil Toftaker, Kirsti Rørvik, Gaute Hoff,
Ingrid Olsen, Jan Erik Øien og Halgeir Ludvigsen.
Christian Ringnes
Ingrid Hansen
Halgeir Ludvigsen

11/13 Referatsaker:
a. Referat:
• Styremøte 8.mai. Tatt til etterretning.
• FS-møte 21.mai. Tatt til etterretning.
• Kretsting 22.mai. Tatt til etterretning.
• Medlemsmøte 22.mai. Tatt til etterretning.
• EM-herrer München. Som eneste spiller fra kretsen ble Pål Selvnes tatt ut i
siste liten, men gjorde en god innsats i mesterskapet. Det ble bronsemedalje
i 5-mannslag, og han spilte seg også til masterfinalen.
b. Kassererens 10 minutter:
• Se sak 11/14.
c. Post:
• Fra NBF: Invitasjon til seriespill 2011/2012.
• Fra NBF: Invitasjon til å søke om å arrangere Trios/Mix-dobbel mesterskap
• Fra NBF: Invitasjon til veteranliga 2011/2012.
• Fra Lotteritilsynet.
11/14 Økonomi - status/budsjett:
Kirsti har nå opprettet to nye kontoer som skal erstatte alle de gamle. De nye kontoene
har ikke så mye gebyrer som de gamle. Alle innbetalinger (statuett 5’er, MNM,
klubbkontingent) fra klubbene skal heretter skje til konto 4358.15.25444. Regnskap for
2011 er ikke klart enda.
11/15 Terminliste kommende sesong:
Kretsmesterskapene kommende sesong er foreslått fordelt:
KM lag – Dora, KM sgl/dbl – Oppdal. For KM junior avventer vi FS-møtet til helgen,
men kanskje det kan avholdes på Centrum.
Følgende turneringer inngår i Midt-Norsk Mester 2011/2012:
• Dora:
Kjægleknusern (26.-28.august 2011)
• Levanger: Verdal Open (10.-30.des 2011)
• Oppdal: Håndtverkarn (13.-22.januar 2012)
• Orkla:
Orkla Open (17.-19.februar 2012)
• Molde:
Molde Open 2012 (11.-18.mars 2012)
• Heimdal: Trondheim Maraton (23.-25.mars 2012)
• Kretsen: KM sgl/dbl (4.-6.mai 2012)
• Centrum Charles Minnecup (26.mai-3.juni 2012)
Dersom det kommer turneringer i nyhallen på Steinkjer eller Fosen, Røros, Søre
Luten/Ørsta setter opp en helgeturnering i løpet av sesongen vil de også bli tatt inn.
11/16 Oppsummering NM sgl/dbl:
• Under forberedelsene ble ikke alle klubbene i kretsen forespurt om de ønsket å
hjelpe til. Oppdal kom til i siste liten ved en tilfeldighet.
• Centrum/TBK skulle ønsket mere informasjon/et møte i forkant av NM.

•
•
•

•

Noen funksjonærer møtte ikke opp til rett tid i Centrum.
Uniformeringen av funksjonærene var positivt, og vi har nå ganske mange
funksjonærvester som vi tar vare på til en senere anledning.
Premieutdelingen gikk greit, men vi skulle gjerne hatt premiepall. Kirsti sa at det
kunne vi fått der vi lånte lekterne. Burde fått en annen til å lese opp resultatene fra
dobbelen siden Halgeir skulle ha en premie selv.
Regnskapet er ferdig, så nå som Kirsti har tilgang til de nye kontoene kan vi få
utbetalt til de klubbene som hjalp til.

11/17 Evt:
a) Turneringslederkurs. Det er veldig nødvendig med oppfriskningskurs for flere
klubber, og det vil bli avholdt så raskt som mulig.
b) Det foreslåtte ledermøtet vil bli forsøkt avholdt sammen med et medlemsmøte
under KM lag. Da kan vi forhåpentligvis også få delt ut statuetter 2010/2011 og
krusene for de siste 3 sesongene.

Møtet avsluttet 21:00.
Neste møte etter skolestart i august.
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

