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

06.10.13 kl. 17:15 Augustin
Egil Toftaker, Kirsti Rørvik, Jan Erik Øien, Gaute Hoff, Kjell
Arve Berg, Annebeth Skjegstad og Halgeir Ludvigsen.
Ingrid Hansen og Arnt Kjsebu
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

13/15 Referatsaker:
a. Referat:
 Referat fra årsmøte – det må legges ut på hjemmesiden sammen med
årsmeldingen.
 Halgeir og Kirsti refererte fra FS.
b. Post:
 Fra NBF: Invitasjon til å søke mesterskap i 2015. Fristen er gått ut, men
Halgeir og Kirsti forsøker å få med en søknad om NM sgl/dbl på neste FSmøte.
 Fra NBF: Protokoll fra Forbundstinget.
 Fra Leif Espen Skjegstad: info om mulighet for Landslinje i bowling på
Heimdal. En utvidelse av skolen er i planleggingsfasen, og Leif Espen ser
på muligheten for å få bowling inn på programmet.
13/16 Økonomi:
Vi har mottatt ca. 140000 fra Max Bingo.
Årskontingenter skal sendes ut tidlig høst, men er ikke sendt ut enda. Sendes innen 14
dager.
Utgiftene til statuetter i år ble høye, men det inkluderer utgifter til statuetter for flere
sesonger. Vi må sette opp en oversikt over inntekter og utgifter for de siste 4
sesongene og se hvordan det ligger an.
13/17 NM lag:
Det er påmeldt omtrent like mange lag som i Stavanger i fjor, men det er mindre enn
vi hadde budsjettert med. Vi har fått arrangementsstøtte fra … på kr. 8000.
TBK tar ansvaret for puljeledere og funksjonærer i Centrum, klubbene på Dora tar det
på Dora. En representant fra styret må være til stede i hver hall.
Det er ønsket fra FS at man gjør mere ut av åpninger og premieutdeling (pall og
nasjonalsang)
Det blir en gjennomgang av status på neste møte.
13/18 Turneringer:
KM-lag: Det har ligget ute påmelding på bowlingres siden invitasjonen til NM-lag ble
sendt ut, men plakat er ikke sendt ut enda. Sendes ut i løpet av dagen.
KM sgl/dbl/jr: Dersom Trondheimscupene på Heimdal går bra fram til jul, så vil vi
arrangere KM der. Vi fastsetter sted på første møte etter jul.
Midt-Norsk: Egil har lagt ut listen med turneringer som gjelder for sesongen. Stilling
etter Heimdal Open må legges ut.
13/19 Kurs:
Det må avholdes nye turneringslederkurs og oppfriskningskurs. Vi ber Ingrid om å
sette opp noen mulige datoer. Kretsen vil støtte deltakere som får større reiseutgifter
for å delta på turneringslederkurs, dersom vi ikke klarer å holde dem rundt om i
kretsen.
Vi ber Leif Espen Skjegstad om å komme med forslag til datoer for Trener 1 kurs.

13/20 Eventuelt:
a) Søknad fra Vidar Rise om støtte til å delta på lovseminar.
Det er ikke kretsen sin oppgave å støtte lovkomiteen, selv om alle
medlemmene er fra kretsen. Vi ber dem om å søke NBF.
b) Søknad fra Åse Jacobsen om støtte til Norwegian Open.
I henhold til tidligere vedtak må søknader om støtte til spillere komme
gjennom klubben.
c) Sender en henvendelse til NBF om å få oppgradert funksjonaliteten på kretssidene
slik at vi har samme muligheter som på klubbsidene.
d) Oppgjørsskjema på hjemmesiden må oppdateres med de nye kontonumrene.
e) Rekruttering: Vi kom opp med noen ideer til tiltak som vi kan prøve på:
 Åpen Dag: Ber Ingrid om et utkast for et opplegg som vi kan snakke om på
neste møte.
 Info i hallene – Vi bør forsøke å få klubbene til å informere om seg selv,
slik at løs-spillere kan se at det finnes et aktivt miljø.
 Bowlingskole – Kirsti informerte om opplegg som Styrkeløft holder på
med.
 Juniorsamlinger – Vi må sette noen datoer inn i terminlisten og få til
samlinger, gjerne med innleid trener.
 Skoleturnering – Sjekk hvordan det har gått med prosjektet til Bergen
Bowlingkrets

Møtet avsluttet kl. 19:45. Neste møte er søndag 27.oktober kl. 1730 på Dora.
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

