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

26.03.12 kl. 18:00 Dora 1
Ingrid Hansen, Egil Toftaker, Kirsti Rørvik, Ingrid Olsen og
Halgeir Ludvigsen.
Christian Ringnes, Gaute Hoff og Jan Erik Øien
Ingrid Hansen
Halgeir Ludvigsen

12/14 Referatsaker:
a. Referat:
· Referat fra møte 11. feb:
o Ad sak 12/11: Orkla og Molde har ikke søkt enda.
o Ad sak 12/13 a): Det blir oppfriskningskurs i Trondheim på
onsdager etter påske. Ingrid sender ut invitasjon til alle klubbene.
Det blir også turneringslederkurs i Molde, en dato er ikke satt.
o Ad sak 12/13 b): TBK har ikke fått svar fra NBF/Seriekomiteen.
b. Post:
· Fra NTIK: Invitasjon til årsmøte. Møtet skal være i Steinkjer. Arnt Kjesbu
representerer kretsen.
12/15 Økonomi - regnskap/budsjett:
Vi har fått Max bingo Centrum.
Regnskap for 2011 er oversendt revisor.
Kirsti sender over forslag til budsjett som styret behandler på e-post innen neste møte.
12/16 Reglement for søknader:
Egil og Halgeir utarbeider et forslag til reglement som skal presenteres på kretstinget i
mai.
12/17 Søknad fra TBK:
Patrik A.Walstad og Robin Grindvik skal delta i 3rd Track Dream-Bowl Palace Open
2012. De vil benytte denne turneringen til å styrke sine sjanser til å bli tatt ut til U21VM som skal gå i samme hallen til sommeren. TBK støtter også reisen.
Styret ønsker også at våre team-spillere skal ha best mulig sjanse til å bli tatt ut til
landslaget. På bakgrunn av kretsens økonomi har vi mulighet til å gi støtte, og støtter
dem med kr. 1000 per pers. Enstemmig Vedtatt.
12/18 Kretsseminaret:
Alle kretsene var denne gangen representert. Viktigste sak var rekruttering, og BBK
presenterte et skolebowlingprosjekt som settes i gang til høsten. Vi har fått en kopi av
opplegget, og ser om vi kan benytte noe av det til en egen satsning. Referat fra
seminaret vil komme senere.
12/19 Terminliste:
Vi har fortsatt ikke fått noen søknader fra Molde for neste sesong. Utkast til terminliste
ble delt ut på Kretsseminaret.
Trenersamling/ juniorsamling 21.april. Mål for dagen er en plan for resten av året/neste
sesong som kan presenters på medlemsmøtet etter årsmøtet.
Halgeir og Egil ordner med plakat til KM sgl/dbl og får den ut så raskt som mulig.

12/19 Årsmøte:
Årsmøtevarsel sendes ut umiddelbart.
Saker til årsmøtet:
· Oppdatert lovnorm har ikke kommet fra NIF enda, men vi satser på at den kommer
i tide for å behandles på årsmøtet.
· Budsjett og regnskap: Kirsti har det klart til neste møte.
· Årsberetning ferdigstilles til neste møte.
· Valgkomité (Munken) kontaktes for å sørge for at innstilling er klar.
· Reglement for søknader.
·
·

Utdeling av statuetter for 2010/11 – Halgeir ordner liste.
Info om skolebowling og juniorsamlinger.

12/20 Evt:

Møtet avsluttet 21:00. Neste møte på Dora mandag 23.april kl 1830.
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

