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

07.09.14 kl. 15:30 Bowling 1 Heimdal
Egil Toftaker, Kirsti Rørvik, Marte Z.Lien, Gaute Hoff, Kjell
Arve Berg og Halgeir Ludvigsen
Jan Erik Øien, Ingrid Hansen
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

14/16 Referatsaker:
a. Referat:
 Referat fra styremøte 2.april.
 Referat fra kretsseminar, se også sak 14/18.
 Referat fra FS-møte juni og august.
b. Post:
 Fra NBF: invitasjon til å søke om mesterskap 2016, se sak 14/21.
 Fra lotteritilsynet: Innsending av inntekt.
 Fra Max Bingo: Signering for nytt år.
 Fra STIK: Invitasjon til hederskveld 17.okt.
 Fra STIK: prioritering av behov for idrettsanlegg.
 Fra NTIK: Nordtrønderens felles møteplass 1.nov Sjekk agenda - .
 Invitasjon til opplæring i bruk av KlubbAdmin
 Fra MRIK: Invitasjon til møterunden – Molde oppfordres til å møte.
 Diverse søknader, se sak 14/19.
14/17 Økonomi:
Lokalliga fra tidligere sesonger er nå betalt inn, men alt er ikke betalt ut enda.
Krav om kontingent sendes ut til klubbene neste uke.
Kirsti sjekker opp hva som skal til for å få orden på to signeringer i banken.
MNM er utbetalt til Tore Rokkones, men mangler fortsatt bankkonto til damevinneren.
Likviditeten er god.
14/18 Kretsseminar:
Vi tar et eget arbeidsmøte lørdag 4.oktober. Målet blir å lage vår egen konkrete
tiltaksplan med tidspunkt og personkabal. Alle må ha lest i gjennom referatet og laget
noen punkter på forhånd. Kirsti sjekker sted.
14/19 Søknader:
Fra TBK – støtte til Åse Jacobsen som uttatt på dameteamet.
Sponses med kr. 2 000,Fra TBK – 2 spillere i juniorturnering i Quatar 2014:
Arvid Espen og Andrea E. Hansen sponses med kr. 1 500,- hver.
Fra TBK - 3 spillere deltatt i U-21 VM 2014:
Arvid Espen, Pål Selvnes og Andrea E.Hansen sponses med kr. 700,- hver.
Fra Munken – 2 spillere på WC-kval 2014:
Kretsen støtter ikke i forbindelse med kvalifiseringsspillet. Oppfordrer til å søke på
nytt i forbindelse med representasjon senere i høst.
Fra Munken – deltakelse i utenlandsturnering.

Kretsen støtter ikke.
Fra TrX – støttet til utdanning av nye trenere
Kretsen dekker deltakeravgift til NBF på kr. 1000. Kretsen støtter reise og oppholde
med kr. 1000 per person.
Generelt:
Statutter/ regelverk rundt søknadsprosedyrer må ferdigstilles og legges ut på
hjemmesiden.
Må også se på muligheten for å lage et regelverk rundt dagpenger i forbindelse med
representasjon på landslag.
14/20 Terminlisten:
KM lag siste helg i oktober: Marte sjekker med Bowling 1 Heimdal om de har
mulighet for å arrangere mesterskapet. Plakat må ut innen 14 dager.
KM sgl/dbl/jr første helg i mai: Halgeir sender en forespørsel til Levanger Bowling om
det er mulig å arrangere mesterskapet.
14/21 Mesterskap 2016:
Invitasjon fra NBF til å søke om mesterskap i 2016. Søknadsfrist er 1.okt.
Vi søker på alle sammen.
14/22 Oppdatering av regelverk for MNM:
Det er så få haller som nå har turneringer, at vi endrer reglementet fra
En turnering per hall i tillegg til kretsens turneringer til En turnering per klubb i
tillegg til kretsens turneringer.
Følgende turneringer er med for 2014/2015:
1. Heimdal BK
Heimdal Open
2. Trønderstrike BK Krystallkjegla
3. Trondheim BK
Charles MC
4. Verdal BK
Verdal Open
5. Dora BK
Supersjuer’n
6. Oppdal BK
Håndtverkar’n
7. Munken BK
Munken Open
8. Kretsen
KM sgl/dbl

5.-7.sept
12.-14.sept
27.sep-5.okt
5.des-4.jan
28.jan-1.feb
19.mars-22.mars
16.apr-19.apr
1.-3.mai

Dersom det kommer til flere klubber med helgeturneringer, så vil disse bli vurdert
fortløpende.
14/23 Eventuelt:
Ingen saker.

Møtet avsluttet kl. 18:05.
Neste møte lørdag 4.oktober.

Halgeir Ludvigsen
Sekretær

