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

8.april 2015 kl. 18:15 IPS Tiller
Egil Toftaker, Kirsti Rørvik, Marte Z.Lien, Kjell Arve Berg og
Halgeir Ludvigsen
Gaute Hoff, Jan Erik Øien og Ingrid Hansen
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

15/12 Referatsaker:
a. Referat:
· Referat fra styremøte 11.februar.
· Referat fra FS-møte 14. februar.
b. Post:
· Fra NBF – informasjon om Ungdomslekene, se sak 15/14
· Søknad fra TBK, se sak 15/15
15/13 Økonomi:
Regnskap for 2014 er ferdig ført, men ikke revidert.
Det er fortsatt noen klubber som ikke har betalt klubbkontingent. Kirsti sjekker hvilke
slik at vi har kontroll på hvem som har stemmerett på årsmøtet.
To signeringer i banken er fortsatt ikke i orden – Venter nå til etter årsmøtet før det
ordnes.
15/14 Ungdomslekene:
Det er påmeldt 2 lag. Det er 4 jenter og 4 gutter. Åke Ek reiser med som coach. Han
legger ut info på facebook-siden. Kirsti ordner med togbillettene.
15/15 Søknader:
Fra TBK – for Arvid Espen
Utgifter i forbindelse med deltakelse i EBT-turnering. Vi støtter med kr. 2000.
Enstemmig vedtatt.
15/16 KM sgl/dbl:
Puljeoppsett legges ut på bowlingres. Finalespill følger samme mal som på sist.
Halgeir bestiller medaljer. Marte ordner med plakater.
15/17 Årsmøte:
Lørdag 18.april ca. kl. 1500 på Dora.
Innkalling ble lagt ut på facebook og hjemmeside 22. mars.
Det er ikke kommet inn noen saker, sakliste sendes ut 11.april.
Styret foreslår uendret klubbkontingent.
15/18 Diverse skjema:
Marte sender behovsundersøkelse til alle klubbene.
Marte legger ut søknadsskjema på hjemmesiden.
Oppdatert regnskapsskjema for turneringer ligger nå på kretsens side.
15/19 Terminliste:
Det blir noen endringer. Heimdal trekker Halvmaraton. TBK trekker også 2
turneringer. Vi må få inn noen juniorsamlinger på terminlisten.

15/11 Eventuelt:
På Orkanger er det kommet i gang et samarbeid med en skole.
Vi tar et arbeidsmøte om NM junior 2016 i etterkant av årsmøte.

Møtet avsluttet kl. 22:50.

Neste møte onsdag 20.mai.
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

