Styremøte i Trøndelag Bowlingkrets
Tidspunkt og sted:
Tilstede:

Forfall:
Møteleder:
Referent:

11.02.11 kl. 18:15 IPS Tiller
Egil Toftaker, Kirsti Rørvik, Marte Z.Lien, Gaute Hoff, Kjell
Arve Berg, Jan Erik Øien, Ingrid Hansen og Halgeir
Ludvigsen
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

15/01 Referatsaker:
a. Referat:
 Referat fra styremøte 25.okt.
 Referat fra FS-møte desember.
b. Post:
 Fra NBF – invitasjon til Ting, se sak 15/10
 Fra NBF – invitasjon til Ungdomslekene, se sak 15/03
 Fra Trondheim idrettsråd – invitasjon til årsmøte 16.mars. Oppfordrer
klubbene til å møte.
15/02 Økonomi:
Regnskap for 2014 er nesten ferdig.
Vi har hatt mye mer i inntekter fra bingo enn tidligere, og har dermed et bra
overskudd. Vi har nå god økonomi til å få i gang flere tiltak.
Det er fortsatt 8 klubber som ikke har betalt klubbkontingent. Kirsti purrer dem.
To signeringer i banken er fortsatt ikke i orden – Kirsti må ta en tur i banken.
Det betales ut støtte til deltakere og ledsagere på junior NM.
15/03 Ungdomslekene:
Vi ønsker å sende 2 lag.
Kretsen dekker reise og opphold.
Påmeldingsfrist er 15.februar.
Vi sjekker med aktuelle kandidater.
15/04 Søknader:
Fra Ørsta – for Marcel Emmen
Samme som sak 14/26. Vi har mottatt en oversikt over utgiftene i forbindelse med
resertifiseringshelgen. Vi støtter med kr. 4000. Styret ønsker også å få litt mer kontakt
med den delen av kretsen, så vi vil gjerne ha informasjon om aktiviteter som pågår.
Enstemmig vedtatt.
Fra TBK – for Andrea Hansen
Utgifter i forbindelse med deltakelse i EBT-turnering. Vi støtter med kr. 2000.
Enstemmig vedtatt.
Fra NBF – for Patrik G. Emblem.
Utgifter i forbindelse med «Lederkurs for Ungdom». Kretsen dekker egenandelen, ca
kr. 1300. Faktura kommer fra NBF.
Enstemmig vedtatt.
15/05 KM sgl/dbl:
Sted for KM sgl/dbl/jr

Levanger Bowlinghall er forespurt, og har sagt at de er interessert. Halgeir ordner med
puljeoppsett og nærmere avtale med hallen.
15/06 Årsmøte:
Lørdag 18.april ca. kl. 1500 på Dora.
Innkalling senest 22. mars, saksliste ut 4.april.
TrX er valgkomite og må få beskjed med en gang,
15/07 Representant til NBFs Ting:
Vi melder inn Egil som kretsrepresentant.
15/08 Saker til NBFs Ting:
14 dager gjennomsyn av ligaoppsett fra 1.-14.aug.
15/09 Diverse skjema:
Behovsundersøkelse sendes til alle klubbene. Svar innen 14 dager.
Oppdatert regnskapsskjema for turneringer legges på kretsens side.
Legg ut søknadsskjema for refusjon av utgifter.
15/10 Terminliste:
Utkast foreligger. Noen detaljer må ordnes. Innsendingsfrist til NBF 15.februar.
15/10 Eventuelt:
Innherred BK – ny klubb er på gang.
Vi skal arrangere NM junior 2016 – Vi må få avklart spillested og begynne å tenke på
sideaktiviteter.
Møtet avsluttet kl. 22:10.
Neste møte onsdag 8.april.
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

