Styremøte i Trøndelag Bowlingkrets
Tidspunkt og sted:
Tilstede:

20.01.13 kl. 16:00 Dora 1
Ingrid Hansen, Egil Toftaker, Kirsti Rørvik, Ingrid Olsen,
Gaute Hoff og Halgeir Ludvigsen.

Forfall:
Møteleder:
Referent:

Jan Erik Øien (vara) og Arnt Inge Kjesbu (vara)
Ingrid Hansen
Halgeir Ludvigsen

13/01 Referatsaker:
a. Referat:
· Referat fra møte 16. oktober:
o Ad sak 12/29 a: Kriterier til stipendet ikke mottatt. Etterlyses.
o Ad sak 12/32: Turneringslederkurs avholdt på Heimdal.
Oppfriskningskurs skal avholdes på Oppdal. TBK og Orkla trenger
også oppfriskningskurs.
o Ad sak 12/33: Møteplan – se sak 13/03.
o Ad sak 12/34: Lokalliga: TBK og Orkla ble ikke med. For neste
sesong bør vi sjekke muligheten til at flere haller har egne ligaer slik
at, samt mulighet for et sluttspill.
b. Post:
· Fra Max Bingo: Infomøte 29.jan 20:30. Kirsti og Ingrid møter.
· Fra NBF: Invitasjon neste sesong.
· Fra NBF: Innkalling til Tinget.
· Fra NBF: Minner om Idrettsregistreringen.
· Fra valgkomiteen NBF: Spørsmål om vi har forslag til kandidater.
13/02 Økonomi - regnskap/budsjett:
Regnskap 2012 – ikke helt ferdig ført, men det mangler ikke mye. Vi går ikke i minus.
Budsjett 2013 – Tas på neste møte når regnskapet er ferdig og vi vet mere rundt bingo.
13/03 Møteplan:
Styremøte og terminlistemøte på Augustin 10.februar 16:30 etter finalen i Kjeldsberg
Open.
Styremøte i Orkanger 10. mars etter finalen i Orkla Open.
Styremøte i starten på april dersom det er innkomne saker til årsmøtet.
Årsmøte 14. april 16:00 i forbindelse med Munken Open.
Styremøte i forbindelse med Charles Minnecup.
13/04 Damesamlingen:
Det deltok 23 damer/jenter. Deltakerne var meget fornøyd med samlingen. Peppe
kommer gjerne tilbake til høsten. Det påløp noen flere kostnader til Peppe enn det som
var budsjettert. Ingrid har søkt NBF om støtte.
13/05 NM junior:
Det er 60 påmeldte der 40 går videre til finalespill. Det blir innledende puljer bare på
lørdag. Vi rigger reklamer og flagg på fredag. Puljevakter er fordelt mellom klubbene.
13/06 NM lag:
Vi deler arrangementet mellom Dora og Centrum slik som vi gjorde med sgl/dbl. Vi må
få skrevet avtale med hallene.

13/07 Årsmøte:
På VIP-rommet Dora 1 søndag 14.april kl. 16:00.
Årsmøtevarsel sendes ut snarest.
Frist for innsending av saker og medlemstall blir 31.mars.
Saker som ønskes behandlet på medlemsmøtet etter årsmøtet bes innsendt samtidig.
Frist utsendelse av sakliste blir 7.april.
Valgkomité er Orkla – de må oversikt over hvem som er på valg.
På årsmøtet blir det mulig å diskutere sakene som skal opp på Forbundstinget.
13/08 Eventuelt:
a) Egil oppfordrer alle til å være flinkere til å svare på E-post henvendelser.
b) KM-junior: egen juniorklasse i KM sgl/dbl.
c) TBK ønsker at kretsen skal undersøke med NBF hvilke kriterier som må oppfylles
for å komme på team. Vi sender et brev til sportssjefen.

Møtet avsluttet kl. 18:45. Neste møte er søndag 10.februar kl. 1630 på Augustin.
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

