Styremøte i Trøndelag Bowlingkrets
Tidspunkt og sted:
Tilstede:

Forfall:
Møteleder:
Referent:
Øvrige:

27.10.13 kl. 18:30 Dora 1
Egil Toftaker, Kirsti Rørvik, Jan Erik Øien, Gaute Hoff, Kjell
Arve Berg, Annebeth Skjegstad, Ingrid Hansen og Halgeir
Ludvigsen.
Arnt Kjsebu
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen
Jan Morten Hogstad, Per Einar Walstad (sak 13/23)
Leif Espen Skjegstad (sak 13/24)

13/21 Referatsaker:
a. Referat:
 Referat fra møte 6.okt.
 Halgeir og Kirsti refererte fra FS.
b. Post:
 Fra NBF: Informasjon om ny herretrener: Andy Penny
 Fra NBF: Invitasjon til TULIK – se sak 13/25
 Fra NBF: Søknadsfrist for juniorstipend
 Fra Choice: Informasjon om idrettspriser
 Fra NTIK: Invitasjon til Nordtrønderidrettens felles møteplass 1.-3.nov.
 Fra MRIK: Informasjon om Grenseløs idrettsdag 6.nov.
13/22 Økonomi:
Kontingentene er sendt ut og en del har allerede betalt.
13/23 NM lag:
Tilstede på denne saken var også Per Einar fra Centrum og Jan Morten fra Dora.











Refleksvester og sorte skjorte ble kjøpt inn til sist NM og skal benyttes sammen
med sort bukse av alle funksjonærer.
Premieutdelingen skal foregå på pall og med nasjonalsang.
Det skal være en presentasjon av lagene i forkant av hver pulje, men pga
tidsforbruk må det begrenses til bare lagnavn/klubb.
Ingrid har satt opp fordeling av puljeledere/funksjonærer både for Dora og
Centrum.
Per Einar har orden med mulighet for å lagre kulene på herregarderoben. På dora
vil det store bursdagsrommet benyttes.
Vi har mottatt reklamer fra NBF. Per Einar får med seg noe til Centrum, men det
er bedre veggplass på Dora.
Dora vil lage til gryterett som kan serveres raskt under mesterskapet. Centrum vil
ikke ha mye servering, da det er mange steder å spise rett i nærheten.
Det er trykket opp en plakat som vi skal henge opp rundt omkring.
Centrum har hatt banekontroll og er godkjent.
Vi har ikke helt kontroll på hvem som skal sitte i juryene på søndag. Avhenger av
hvem som går videre.

13/24 Mulighet for bowlinghall på Saupstad:
Leif Espen Skjegstad informerte. I forbindelse med områdeløft Saupstad-Kolstad skal
det skal bygges en ny idrettshall ved Heimdal videregående skole. De ønsker inn andre
idretter enn håndball/fotball. Foreslått en 6-8 baners bowlinghall der det idrettslige står
i fokus – knyttet opp mot idrettslinjen på skolen, og samarbeid med Olypiatoppen

Granåsen og NTNU bevegelsessenter. Kanskje få det til å bli et ETBF-godkjent
treningssenter?
Hallen er planlagt å stå ferdig i 2017.
Det er et åpent spørsmål om hvem som skal drifte hallen. Kan en klubb drifte den?
Kan være en ide å ta kontakt med Nässjö og høre hvordan de gjør det.
Leif Espen fortsetter med å holde kontakten mellom dem og kretsen.
13/25 Representant til TULIK:
NBF dekker for en person fra kretsen, med unntak av en egenandel på kr. 1000 som
kretsen dekker.
Alle styremedlemmene får i oppgave å sjekke med sine egne klubber om de har noen
som kan være interessert. Det hadde vært positivt med noen fra utenom Trondheim.
Frist NM-helgen.
13/26 Støtte til Lovseminar:
Se også sak 13/20 a).
Fortsatt ikke en kretssak.
13/27 Rekruttering:
Som en del av rekruttering må vi avholde kurs: Vi må få avholdt både
aktivitetslederkurs og Trener 1 kurs.
 Vi må undersøke hvilke klubber som ønsker rekruttering.
 Vi må undersøke hvilke haller som trenger aktivitetsledere.
Ingrid og Leif Espen får ansvar for å komme med datoer for når de kan avholde kurs.
13/28 Terminliste/Møteplan/ansvar styremedlemmer:
Årsmøte 2014 må fastsettes på neste møte.
Det blir evalueringsmøte etter NM.
Neste styremøte lørdag 23.november.
13/29 Eventuelt:
a) Julebord? Vi tar en juletallerken i forbindelse med neste møte.

Møtet avsluttet kl. 21:40. Neste møte er lørdag 23.november ca kl. 1600 på Oppdal.
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

