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

20.august 2015 kl. 18:00 Sandmoen
Egil Toftaker, Marte Z.Lien, Grethe Fosseide, Åse Jacobsen og
Halgeir Ludvigsen. Kirsti Rørvik ankom 19:00
Kjell Arve Berg og Jan Erik Øien
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

15/37 Referatsaker:
a. Referat:
 Referat fra styremøte 10.juni.
 HL refererte fra FS-møte 14.august.
 Åse refererte fra UU som har deltatt på sommerleiren og olympisk
akademi.
b. Post:
 Fra NBF – aktivitetslederkurs – har vært ytterligere kommunikasjon rundt
tidspunkt. Egil responderer.
 Fra NBF – invitasjon til å søke mesterskap 2017. Vi stiller oss til
disposisjon som sist.
 Fra STIK – prioritering av anleggsmidler. Vi har ikke mulighet til å følge
opp dette nå.
15/38 Økonomi:
Alle gamle klubbkontingenter er nå innbetalt, og det er bare 2 utestående klubber for
denne sesongen.
Sommerleirdeltakerne er utbetalt. Støtten til Svein Åke Ek er utbetalt.
Det har kommet inn penger fra Max Bingo.
Vi fikk ikke søkt om momskompensasjon siden vi ikke kom oss inn på Sportsadmin.
HL undersøker hva som skal til for å få oss registrert som brukere.
To signeringer i banken er fortsatt ikke i orden.
15/39 Behovsundersøkelsen:
Fortsatt ikke kommet mer informasjon fra NBF om Aktivitetslederkurset som vi var
positive til før sommeren. Vi undersøker hvordan dette ligger an – om nødvendig må
vi sette i gang et selv.
NBF har invitert til trenerkurs – vi håper at flere fra kretsen kan delta på dette.
En ide som ble kastet ut var å lage en flyer «hvordan arrangere et nybegynnerkurs».
Mulig med flere slike flyere som kan være til hjelp ved rekruttering. Også viktig å få
fram hva det kan søkes økonomisk støtte til.
15/40 Terminliste:
Turneringslederoppfriskningskurs avholdes 26.august kl. 18.-21 på Heimdal. Mottatt
noen påmeldinger.
Turneringelederkurs 9., 16. og 23. september kl. 18.-22. avlyses pga manglende
påmelding og at oppdatert TL-kurs vil ikke foreligge før 1.okt. Det har kommet ønske
om å holde kurs i Levanger for klubbene som holder til der. Vi avtaler et helgekurs og
inviterer andre til å komme.

Juniorsamling 5.-6. september: Åke har kommet med forslag til timeplan. Åse og
Grethe snakker med Åke om detaljer for det som skjer på Centrum. Kirsti sjekker i
forhold til bruk av Spectrum. Åse sender ut invitasjon – påmelding direkte til Åke.
KM sgl/dbl/jr 2016: Grethe sjekker med Centrum, Halgeir med Dora, Marte med
Heimdal.
Turneringer som inngår i MNM 2015-16:
Kjegleknusern, Krystallkjegla, Heimdal Open, Charles MC, Verdal Open,
Håndtverkar’n, Orkla Open, Munken Open, KM sgl/dbl
15/41 Eventuelt:
a) Kretsen fyller 45 år 1.oktober. Munken, TBK og Dora har også jubileum. Kirsti
forsøker å få med seg en fra hver krets til en arrangementskomite for en
jubileumsfest.
b) Flere ting rundt SWOT-analysen ble underveis diskutert, men SWOT ble ikke tatt
som egen sak på dette møtet heller.

Møtet avsluttet kl. 20:55.

Neste møte onsdag 23.september kl. 1800.
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

