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

29.03.11 kl. 16.30 i VIP-rommet på Dora
Ingrid Hansen, Egil Toftaker, Ingrid Olsen, Kirsti Rørvik, Jan
Erik Øien og Halgeir Ludvigsen.
Gaute Hoff og Christian Ringnes
Ingrid Hansen
Halgeir Ludvigsen

11/01 Konstituering:
Styret konstituerte seg.
11/02 Referatsaker:
a. Referat:
• Halgeir refererte fra NBFs Ting. Fullstendig referat foreligger ikke enda.
b. Kassererens 10 minutter:
• Se sak 11/02.
c. Post:
• Fra NBF: Kvalspill til 2.div skal arrangeres av kretsen. Vi tar det søndag
1.mai på Dora. Ingrid og Halgeir sørger for å få informert lagene.
• Søknad fra deltakerne til junior-EM. Se sak 11/06.
11/03 Økonomi - status/budsjett:
Kirsti har ikke fått satt seg ordentlig inn i regnskapet enda. En skikkelig gjennomgang
må tas på neste møte.
11/04 Årsmøte:
Årsmøtet blir søndag 22.mai kl 16:00 på VIP-rommet på Dora 1. Varsel sendes ut
snarest. Saker til årsmøtet må være innsendt innen 8.mai.
Det meste av valget er allerede unnagjort, men valgkomiteen må få beskjed må komme
med innstilling på resten av vervene.
11/05 Terminliste:
KM sgl/dbl skal avholdes helgen 7.-8.mai og har vært satt opp på Heimdal. Siden NM
skal være på Dora flyttes også KM til Dora. Terminliste for neste sesong ble sett over
og noen justeringer foretatt.
11/06 Søknad om støtte i forbindelse med junior EM i München:
Det er 3 spillere fra kretsen som er tatt ut til årets mesterskap. De har søkt om
uspesifisert støtte i forbindelse med mesterskapet. Kretsen har tidligere år støttet
lignende søknader.
Forslag: Kretsen støtter med kr 500,- til hver.
Enstemmig vedtatt.
11/07 Evt:
a) Det er ønskelig å få til møte med alle klubblederne i kretsen. Vi forsøker å få til
dette før sesongstart i september.

Møtet avsluttet 19:00. Neste møte på Dora 1 søndag 8.mai ca. kl.1800 (rett etter KM-finalen
er avsluttet).
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

