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

20.mai 2015 kl. 18:00 Sandmoen
Egil Toftaker, Kirsti Rørvik, Marte Z.Lien, Kjell Arve Berg,
Grethe Fosseide, Åse Jacobsen og Halgeir Ludvigsen
Jan Erik Øien
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

Konstituering
Egil åpnet med å ønske velkommen til de nye styremedlemmene.
Halgeir ble gratulert som nyvalgt NBF-president og Åse som leder av Ungdomsuvalget. Kirsti
er ute av Forbundsstyret, men går inn som medlem i Seriekomiteen.

15/21 Referatsaker:
a. Referat:
 Referat fra styremøte 8.april.
 Muntlig referat fra Forbundsting, skriftlig foreligger ikke enda.
 Referat fra NTIK 12.mai
 Muntlig referat fra ledermøte STIK 27.april. Lite matnyttig innhold.
b. Post:
 Fra NBF – aktivitetslederkurs
 Fra STIK – Invitasjon til seminar 31.mai «Idrett for alle, eller kun for de
som har råd?»
 Fra NTIK – opptak av Innherred BK 6.mai
 Fra NTIK – Tilskudd til aktivitetsutvikling i nordtrønderske særidretter
2014 – bonusoppgjør.
 Søknad fra Munken, se sak 15/24
 Fra IR Trondheim – Invitasjon til spillemiddelseminar i Trondheim 27.mai.
15/22 Økonomi:
Kirsti har ført regnskapet hittil i år, og det er ca 11000 i minus. Vi har brukt mest på
støtte til junior NM og Ungdomslekene.
Det gjenstår fortsatt 5 klubber som ikke har betalt klubbkontingent for forrige sesong,
og Kirsti skal straks sende ut for ny sesong.
To signeringer i banken er fortsatt ikke i orden.
15/23 Ungdomslekene:
Det var et vellykket arrangement, og deltakerne har gitt positive tilbakemeldinger. Vi
har også fått positive tilbakemeldinger fra NBF for at vi stilte med et jentelag. Totalt
kommer utgiftene på over 20000, men vi har bingoinntekter som skal benyttes til slike
formål. Vi ønsker å delta også i framtidige arrangement.
15/24 Søknader:
Fra Munken – for deltakere på sommerleiren.
Det deltar spillere fra flere klubber, og kretsen ønsker å likebehandle alle og gjøre
tilsvarende som for NM junior.
Vedtak: Vi setter i år av kr 5000, og maks kr. 1000 per deltaker. Ved mer enn 5
deltakere vil beløpet avkortes. Settes som egen budsjettpost for neste år.
Enstemmig vedtatt.

15/25 KM sgl/dbl:
KM var vellykket med 72 deltakere. Dette er det høyeste deltakerantallet vi har hatt
når det er arrangert utenom Trondheim. Teknisk gikk gjennomføringen bra, og også
hallen var fornøyd. Kretsen betalte for medaljene, mens arrangementet for øvrig gikk i
balanse.
15/26 Behovsundersøkelsen:
4 av 16 klubber har svart. Marte purrer og følger opp. Svarene følges opp på neste
møte.
15/27 Terminliste:
Vi undersøker muligheten for å ha juniorsamling 5/6 september. Kirsti kontakter Åke,
Grethe sjekker med Centrum. Alternativ dato er 29/30 august på Dora.
Vi setter inn dato for oppfriskningskurs for turneringsledere i Trondheim i august.
Innbydelse sendes til alle klubber. Vi må også finne mulige datoer for å kjøre hele
turneringslederkurset.
NBF v/ Velle og Åke har forespurt klubber om behov for aktivitetslederkurs. Flere
klubber har svart ja, og det vil bli kjørt etter ferien. Kretsen er ikke involvert, men vi
ønsker å være informert. Egil forespør Velle.

15/28 NM junior 2016:
Vi må snarest få avklart hvilken hall som skal benyttes. Til neste møte forespør Marte
Heimdal og Halgeir sjekker med Levanger. Når det er avklart kan vi undersøke med
overnatting.
Hvilke sideaktiviteter som kan være aktuelle avhenger av valg av hall. Vi involverer
ungdomsutvalget på dette. Ungdomsutvalget har sitt første møte i juni, og Åse tar opp
saken der.
Kirsti sender inn søknad om støtte – avhenger også av lokalisering.
Halgeir lager et utkast til timeplan – tar utgangspunkt i NM-huskelisten.
Kjell skaffer tilbud på klær til uniformering av funksjonærene.
15/29 Eventuelt:
I forbindelse med at det nå har kommet en ny klubb, og det er enda en klubb på
trappene i Hemne – ser vi behovet for å lage noe informasjonsmateriell (Velkommen
til kretsen). Vi sjekker om det finnes noe fra før, og tar opp saken på neste møte.
SWOT-analysen ble delt ut til de nye styremedlemmene. Vi vil lage en liste med
mulige tiltak på neste møte.

Møtet avsluttet kl. 21:30.

Neste møte onsdag 10.juni kl. 1800.
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

