Styremøte i Trøndelag Bowlingkrets
Tidspunkt og sted:
Tilstede:

Forfall:
Møteleder:
Referent:

26.01.14 kl. 14:30 Dora
Egil Toftaker, Kirsti Rørvik, Annebeth Skjegstad, Ingrid
Hansen, Jan Erik Øien, Kjell Arve Berg og Halgeir Ludvigsen
Leif Espen Skjegstad (sak 14/1)
Arnt Kjsebu og Gaute Hoff
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen/ Kirsti Rørvik

14/01 Nasjonalt opplæringssenter for bowling:
Orientering fra Leif Espen Skjegstad fra møte med Sør-Trøndelag fylkeskommune
22.jan. Prosessen er kommet ganske langt, og de ser på det som vanskelig pga press
fra andre større idretter som har nasjonal identitet. 35000 kr/m2 * 1350 m2 = 47mill +
6 mill for innredning.
Andre muligheter: Det skal bygges nytt andre steder også (bla Brundalen, Sorgenfri,
Flatåsen), og de foreslår at man kommer inn tidligere i prosessen i forhold til en av
disse – spesielt med eierskapsstruktur/ budsjett.
Sjekk med FS (og Tinget) om de vil være med – få det også til NIF.
Er det mulig å få til samarbeid med Kegel eller andre aktører?
Leif Espen får mandat til å fortsette.

14/02 Referatsaker:
a. Referat:
 Referat fra møte 23.november.
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 STIK: Invitasjon til Idrettskretsting 25.-26.april. Kjell stiller for
kretsen.
 Fra NTIK: Invitasjon til ting 4.-5.april. Vi spør Arnt Kjesbu om han kan
stille for oss.
 Fra NBF: Invitasjon kretsseminar
 Fra NBF: Spørreskjema kretsseminar
14/03 Økonomi:
Utestående kontingenter (6-7 stk.) skal purres.
14/04 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.
Kirsti har resten.

Halgeir Ludvigsen og Kirsti Rørvik
Sekretær

