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

23.04.12 kl. 18:30 Dora 1
Ingrid Hansen, Egil Toftaker og Halgeir Ludvigsen.
Kirsti Rørvik (fra 1930)
Ingrid Olsen, Christian Ringnes, Gaute Hoff og Jan Erik Øien
Ingrid Hansen
Halgeir Ludvigsen

12/21 Referatsaker:
a. Referat:
· Referat fra møte 26. mars:
o Ad sak 12/11: Molde har ikke søkt enda.
o Ad sak 12/13: Turneringslederkurs er avhold i Molde.
o Ad sak 12/15: Budsjett ikke sendt ut.
· Egil refererte fra årsmøte til STIK:
Idrettspresidenten var til stede og informerte om OL-søknad 2022.
Egil mente at informasjonsmøtene var utrolig matnyttige.
Skriftlig referat kommer senere.
b. Post:
· Fra Orkla BK: Søknad om støtte til Arvid Espen.
· Fra Leif Espen Skjeggstad: Søknad om støtte til Trener 3
12/22 Økonomi - regnskap/budsjett:
Regnskap 2011 – Er ferdig revidert og viser et lite overskudd.
Budsjett 2012 – Laget basert på regnskapstall fra 2011.
Regnskap 2012 – Kan begynne å føres nå som 2011 er avsluttet.
12/23 Reglement for søknader:
Halgeir og Egil har satt ned en del punkter som skal presenteres på medlemsmøtet.
Noen av punktene bør diskuteres før de endelig spikres. Tar sikte på at et ferdig
reglement kan legges ut på hjemmesiden etter første møte etter årsmøte.
12/24 Søknad fra Orkla:
Styret finner det naturlig at klubben støtter når en spiller representerer. Vi finner deres
begrunnelse i avslaget underlig. Vi sender brev til klubben, og signaliserer at vi er
positive til å gi støtte.
12/25 Søknad fra Leif Espen Skjeggstad:
Vi undersøker hvordan NBF har behandlet saken, og behandler saken på neste møte.
12/26 Terminliste:
KM sgl/dbl. Plakat og utlegging på bowlingres var klar til 1.april. Medaljer er allerede
hentet. Egil har ordnet med puljevakter.
12/27 Årsmøte:
Saker til årsmøtet:
·
·
·
·
·

Oppdatert lovnorm er kommet. Vi fyller ut og sender ut med sakslisten.
Kontingent: Forslag fra styret: Ingen økning.
Budsjett og regnskap: Kirsti oversender til styret slik at vi har det elektronisk.
Årsberetning mangler bare innleggene fra komiteene.
Valgkomité (Munken) har innstilling klar.

Saker til medlemsmøtet:
· Info om skolebowling og juniorsamlinger.
· Reglement for søknader.
· Klubbenes forpliktelser overfor kretsen.
· Lokal liga
12/28 Evt:
· Status hjemmeside: NBFs hovedside har nå blitt oppgradert. Vi forventer at klubb
og kretssidene nå vil oppgraderes tilsvarende, spesielt på bilde- og
dokumenthåndteringen.
Møtet avsluttet kl. 22. Neste møte er årsmøte på Oppdal lørdag 5.mai kl 1500.
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

