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

16.10.12 kl. 18:30 Dora 1
Ingrid Hansen, Egil Toftaker, Ingrid Olsen, Kirsti Rørvik,
Gaute Hoff og Jan Erik Øien
Halgeir Ludvigsen og Arnt Inge Kjesbu (vara)
Ingrid Hansen
Ingrid Hansen

12/29 Referatsaker:
a. Referat:
· Referat fra NBFs jubileumsfest:
o Alle kretsene hadde gått sammen og gitt et stipend på nesten
25000,- som kan tildeles talentfulle juniorer. Kriterier vil settes opp
i samråd med kretsene.
b. Post:
· Ingen
12/30 Økonomi - regnskap/budsjett:
Kretsens økonomi er god, og kretskontingenten sendes ut i løpet av nærmeste framtid.
Det nye kontonummeret til kretsen må påføres oppgjørsskjemaet.
12/31 Arrangementer
Kritikk vedrørende manglende info om KM lag. Sen utsending og manglende
utsending. Vi må skjerpe oss slik at vi ikke kommer i ”tidsnød” i forhold til
invitasjoner igjen og at alle får invitasjon!
Gaute Hoff sender påminnelse til alle klubbene i kretsen!
NM jr går sin gang. Hotell er bestilt (Bakeriet) og plakat/invitasjon er under
utarbeidelse.
Vi må være nøye på hvem som får invitasjonene, slik at vi er sikre å på at de blir
formidlet videre i klubbene!
Alle plakater skal legges ut på hjemmesiden til kretsen, og det må også være en
henvisning på forsiden!!
Kretsen skal også arrangere NM lag i 2013 og der er det allerede bestilt rom på Rica
Nidelven
12/32 Turneringslederkurs
Det er satt opp turneringslederkurs på Heimdal 21.11, 5.12 og 12.12. Det vil være
både nybegynnerkurs (3 dager) og oppfriskningskurs (1 dag). Oppfristningskurs vil
bli kjørt parallelt alle dagene om det er nødvendig.
Info sendes klubbene omgående.
12/33 Møteplan
Styremøte 15.12 klokkeslett kommer vi tilbake til (forslag til nye medlemmer av FS)
Styremøte 21.01 siste innspurt før NM jr (info til de som skal jobbe på NM, samt
Tingsaker)
Styremøte 04.02 evaluering NM jr samt gjennomgang saker kretsting
Kretsting 16.02 i Trondheim (kl 1500?)

Styremøte 15.4 (gjennomgang Tingsaker forbundstinget
Forbundsting siste helg i april
Styremøte i mai i forbindelse med Charles Minnecup
12/34 Lokalliga Trondheim
Invitasjoner manglet og kom sent - her må seriekomiteen komme på banen tidligere
og sørge for at alle klubber som er i nærområdet får invitasjon.
Nå er det et forslag på at lokalligaen avsluttes til jul og at vi starter på nytt over nyttår
– om TBK og Orkla ønsker å være med. Beskjed gies så snart som mulig (innen neste
uke!)
12/35 Eventuelt
Purring til NBF om hvordan det går med rekrutteringsarbeidet!
Møtet ble avsluttet kl 2000
Ingrid S Hansen
Referent

