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

28.oktober 2015 kl. 18:00 Bowling 1 Heimdal
Egil Toftaker, Marte Z.Lien, Halgeir Ludvigsen, Kjell Arve
Berg og Jan Erik Øien
Kirsti Rørvik, Grethe Fosseide og Åse Jacobsen
Representant fra hallen.
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

15/49 Referatsaker:
a. Referat:
 Referat fra styremøte 1.oktober.
 Ad 15/42 – Egil og Kirsti deltok ikke på hederskvelden.
b. Post:
 Fra NTIK – invitasjon til ledermøte.
 Fra NBF – tildelingsbrev NM sgl/dbl 2017.
15/50 Økonomi:
Kasserer ikke til stede.
Har mottatt innbetaling fra bingo.
15/51 Søknader:
Ingen søknader til behandling.
15/52 Kurs:
Svein Åke Ek og Leif Espen Skjegstad er blitt forespurt, og har sagt ja til å arrangere
aktivitslederkurs. De kommer tilbake med mulige datoer.
15/53 Terminliste:
KM lag: Plakat distribueres nå. Halgeir bestiller medaljer. Kirsti blir turneringsleder
og har ansvaret for å få fordelt puljevakter. Halgeir skriver ut flere scoreskjemaer og
legger på Dora.
KM sgl/dbl/jr 2016: Vi har fått positive signaler fra alle hallene i Trondheim, men i og
med at vi har fått tildelt NM sgl/dbl 2017 vil vi arrangere KM sgl/dbl/jr i Trondheim i
forkant av NM. Vi sjekker derfor muligheten for å arrangere utenfor Trondheim i
2016. Egil sjekker med Molde. Vi tar avgjørelse på neste møte.
15/54 NM junior.
Søknad om arrangementsstøtte er sendt til kommunen.
Kjell Arve: Sjekker opp trykking av startnummer (selvklebende, rivesikkert).
Startliste må da også trykkes – må vurdere om vi må lage et program.
Jan Erik: Snakker med hallen om hvilke muligheter det er for bespisning i
mesterskapet (frukt, lunsj, middag).
Grethe/Åse: Avklaring av avtale med hotell.
Åse: Avklarer hvordan det ligger an med planlegging av sideaktivitet på lørdag kveld.
Halgeir og Marte har plakat klar til neste møte.

Marte har sendt SMS til Jan Frode om speakertjeneste. Vi har ingen back-up plan
enda.
Halgeir møter en representant fra hallen mandag 2.nov. Sjekker med hallen om
praktiske detaljer som kopimaskin, kulerom, sekretariat, prosjektor, etc.
Vi må klargjøre om det er behov for å ordne transport mellom hotell og hall. Kan
kanskje sende ut forespørsel på facebook ved hjelp av Ungdomsutvalget?
Vi må snart sende en forespørsel til klubbene om hvor mange funksjonærer/
puljeledere de kan stille med.
Vi ønsker å få til litt mediedekning. Forsøker å lage en pressemelding i forkant av
mesterskapet.
15/48 Eventuelt:
a) Marte har ferdigstilt den nye logoen til kretsen. Kjell får trykket den på skjortene.
Vi satser på å ha dem klare til KM lag. Marte laster den opp på facebook. Vi må
benytte dem på alle plakater heretter.
b) Jubileumsfest: Kirsti er ikke til stede så vi vet ikke status. Egil snakker med
festkomiteen om å få laget en innbydelse på facebook. Dersom det blir for lite
påmelding må det heller avlyses.

Møtet avsluttet kl. 2045.

Neste møte søndag 15.november ca kl. 1630 på Dora.

Halgeir Ludvigsen
Sekretær

