Styremøte i Trøndelag Bowlingkrets
Tidspunkt og sted:
Tilstede:

Forfall:
Møteleder:
Referent:

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

15/30 Referatsaker:
a. Referat:
 Referat fra styremøte 20.mai.
 HL refererte fra FS-møte 30.mai.
 Åse refererte fra UU-møte 5.-6. juni.
 HL refererte fra Nordisk møte, ETBF kongress og NIF-ting.
b. Post:
 Fra NBF – aktivitetslederkurs – har vært ytterligere kommunikasjon rundt
tidspunkt. Egil responderer.
15/31 Økonomi:
Det gjenstår nå 3 klubber som ikke har betalt klubbkontingent for forrige sesong.
Kontingentkrav for ny sesong er sendt ut.
To signeringer i banken er fortsatt ikke i orden.
15/32 Søknader:
Deltakelse på sommerleiren. Oppfølging av sak 15/24.
Kirsti betaler ut i etterkant av sommerleiren i henhold til vedtak ut fra hvor mange som
har deltatt.
Fra Munken for Svein Åke Ek
Svein Åke skal delta på ETBF Level 2 Coaching Clinic+ iCoach 14.-20.september, og
støttes av NBF og Munken.
Vedtak: Vi støtter med kr. 8000,Enstemmig vedtatt.
15/33 Behovsundersøkelsen:
9 av 16 klubber har svart. Mange klubber ønsker aktivitetslederkurs, og det vil delvis
dekkes av tiltaket fra NBF (Karl Fredrik Velle og Svein Åke Ek). Vi forsøker å få flest
mulig av klubbene til å bli med på det.
Klubbene ønsker hjelp med rekruttering – kretsen ser i først omgang at vi må sørge for
opplæring/tilby kurs, slik at klubbene er i stand til å ta i mot nye medlemmer. I så måte
blir aktivitetslederkurs viktig, men det må også settes i gang trenerkurs.
Vi tilbyr i første omgang følgende kurs i Trondheim:
Turneringslederoppfriskningskurs 26.august kl. 18.-21.
Turneringelederkurs 9., 16. og 23. september kl. 18.-22.
Jan Erik sjekker om det er mulig å bruke VIP-rommet på bowling 1 Heimdal. Dersom
det ikke går sjekker vi med Sandmoen. Grethe/Åse lager invitasjon som sendes ut
snarest, og informeres om på Facebook.
For Molde ser vi på muligheten for å få sendt Vidar Rise for å avholde evt. et
helgekurs.

15/34 Terminliste:
Åke har svart positivt med samling 5.-6. september. Han tar ansvar for opplegget.
Centrum bowling er forespurt og sagt at de har plass. For Centrum passer det best fra
10-14, men må avtales nærmere med Åke. Marte legger ut informasjon med en gang
på Facebook. Halgeir sørger for å legge det inn i terminlisten på bowling.no.
Datoer for kursene legges også inn i terminlisten.
NM-lag arrangeres i år av Munken på Dora i samarbeid med TBK/Centrum. Vi
sjekker muligheten for at KM-lag også kan splittes tilsvarende.
KM sgl/dbl/jr neste år vil arrangeres i Trondheim. Vi forespør Dora, Centrum og
Heimdal.
15/35 NM junior 2016:
Både Heimdal og Levanger var positive til forespørselen.
Det er noen fordeler og ulemper med begge alternativer. Etter en lengre diskusjon ble
det vedtatt å avholde mesterskapet på Heimdal.
Åse har allerede fått pristilbud fra Quality, og sjekker også med alternativ i sentrum
(Scandic Lerkendal og Thon)
Sideaktivitet avventes til etter at UU har kommet med innspill, ca. september.
Kirsti sender inn søknad om arrangementsstøtte til Trondheim kommune.
Halgeir har funnet fram timeplan fra tidligere NM. Oppdateres og distribueres til alle.
Kjell har funnet fram skjorter som kan benyttes til uniformering. Vi bestiller opp et
antall med trykk.
15/36 Eventuelt:
Det møtte opp 2 stk. da Kjell Arve var i Hemne. De var ivrige og skulle forsøke å få
med flere for å starte klubb. Dersom de ikke blir mange nok til å starte klubb, fikk de
tilbud om å melde seg inn i Orkla. Det trengs opplæring av hallpersonalet, og Kjell
Arve tar flere turer. Besøket fikk også omtale i lokalavisa.
Vi har ikke noe informasjonsmateriell som dekker behovet for nye klubber. HL lager
et forslag til innholdsfortegnelse, og så fordeles skriveoppgaven på neste møte.
Tiltaksplan ut fra SWOT-analysen ble nok en gang utsatt, men vi ser at flere av sakene
vi har hatt til behandling dekker punkter fra analysen og passer inn som tiltak. SWOT
settes opp som egen sak tidligere på saklisten på neste møte.

Møtet avsluttet kl. 21:10.

Neste møte onsdag 12.august kl. 1800.
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

