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

25.10.14 kl. 15:30 Quality Tiller
Egil Toftaker, Kirsti Rørvik, Marte Z.Lien, Gaute Hoff, Kjell
Arve Berg, Jan Erik Øien og Halgeir Ludvigsen
Ingrid Hansen
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

14/24 Referatsaker:
a. Referat:
 Referat fra styremøte 7.sept.
 Referat fra FS-møte oktober.
b. Post:
 Fra lotteritilsynet: Bekreftelse på at kretsen fortsatt er lotteriverdig..
 Diverse søknader, se sak 14/19.
14/25 Økonomi:
Kontingent er fortsatt ikke sent ut, men må gjøres snarest.
Kirsti sjekker opp hva som skal til for å få orden på to signeringer i banken.
Elin Anne har også fått utbetalt MNM-premien.
14/26 Søknader:
Fra Munken – for Svein Åke Ek
Åke har deltatt på diverse utenlandsturneringer i forbindelse med 5000
Fra Marcel Emmen. 3000 (pga distrikt, lang reise, viktig i forhold til rekruttering)
Skjema oversendes til utfylling.
14/27 Rekruttering:
Mål:
Øke antall medlemmer i alle aldre
SWOT – for kretsen
Styrker:
 Bowling er for alle – begge kjønn, alle aldre.
 Lavterskeltilbud – krever ikke lang opptrening for å ha det gøy,
 Utstyr finnes i hallen.
 Kan utøves på alle nivå
 Kan utøves av funksjonshemmede
 TBKr har bredt spekter av spillere
 TBKr har utdannede trenere
 Flere haller i kretsen
 Inneidrett
 Helårsdrett

Svakheter
 Kostnadsnivå
 Dårlig ettervekst
 Innføringen av trenerløypen har gjort at vi har mistet trenere.
 TBKr dekker et veldig stort område.










Hallene er privateide – må tenke økonomi.
Ansatte i hallene er ikke godt nok skolert
Spillere er ikke godt nok skolert
Tar mye tid
Egoismekultur
Liten anerkjennelse
Nok engasjerte folk i klubbene

Muligheter
 På dagtid – pensjonister, ungdommer, familier (Jan Erik)
 Bursdagsbowling
 Alle spillere må ha litt opplæring og må være ambassadører for egen idrett.
 Mangfold (sosialt, flerkulturelt).
 Krever ikke nødvendigvis kondisjon og styrke, men også presisjon og
konsentrasjon
 Mange løsspillere – mange som er innom hallene i løpet av et år.
 Nye haller de siste årene har gitt en ny generasjon som er vokst opp med hall.
 Kostnadsnivå

Trusler
 Folk flest aner ikke hva som er utfordringen (oljeprofil)
 Baksnakking
 BowlingNorge
 Holdning – mange kritikere
 For lite folk som vil engasjere seg/ ta verv
 Vi er en liten idrett – når ikke opp i media
 Kostnadsnivå

14/23 Eventuelt:
Ingen saker.

Møtet avsluttet kl. 19:15.
Neste møte lørdag 6.desember.

Halgeir Ludvigsen
Sekretær

