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

23.11.13 kl. 15:00 Oppdal
Egil Toftaker, Kirsti Rørvik, Annebeth Skjegstad og Ingrid
Hansen
Halgeir Ludvigsen, Arnt Kjsebu, Jan Erik Øien, Gaute Hoff,
og Kjell Arve Berg
Egil Toftaker
Kirsti Rørvik

13/30 Referatsaker:
a. Referat:
 Referat fra møte 27.oktober.
o Ad 13/21 – ingen fra kretsen deltok på Nordtrønderidrettens felles
møteplass eller Grenseløs idrettsdag.
o Ad 13/25 – ingen deltakere fra kretsen, men Ingrid Hansen og Vidar
Rise holder kurset. Arnt Kjesbu var dobbeltbooket.
b. Post:
 Fra NBF: Evaluering NM lag
13/31 Økonomi:
Utestående kontingenter (6-7 stk.) skal purres.
13/32 NM lag:
Regnskapet viser at det vil bli et underskudd, men vi vet ikke helt hvor mye enda.
Mangler nå bare faktura fra NBF for premiene.
Det er bedt om evaluering fra NBF innen 1.desember. Halgeir hadde laget et oppsett
som ble komplettert og sendt tilbake til Halgeir for å legge ved regnskapet. Ferdig
evaluering legges ved som referat til styremøte 18.januar.
13/33 Rekruttering:
Det tas sikte på å arrangere et aktivitetslederkurs 10.-12. januar 2014. Ingrid lager et
skriv som sendes alle klubber.
Det tas sikte på å få i gang et Trener1 kurs i løpet av våren. Kurset har en varighet på
45 timer og ulike modeller for gjennomføring blir evaluert. Dette er noe Ingrid jobber
med.
13/34 Terminliste/Møteplan/ansvar styremedlemmer:
Ref. sak13/28: Hele styret er ansvarlig for at arrangementer annonseres i god tid
Årsmøte berammes til 22.mars 2014 – innkalling innen 19.februar 2014.
Det ble besluttet å gjennomføre et KM junior lørdag 18.januar, for å gi de som skal
delta i NM junior en mulighet til en oppkjøring i KM (Mulig spillested: Heimdal)
Dette medfører at KM sgl/dbl i mai arrangeres uten juniorklasse som tidligere
annonsert. Halgeir endrer på bowlingres. Plakat publiseres innen 15.desember.
Styremøte etter KM junior
Neste møte deretter i forbindelse med Veteranmesterskapet 14.-16.februar.

13/35 Eventuelt:
a) Reservasjon av bord på Skifer Hotell til kl. 19.00.

Møtet avsluttet kl. 18:38. Neste møte er lørdag 18.januar ca. kl. 1500 på Heimdal?

Kirsti Rørvik
Sekretær

