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

15.november 2015 kl. 17:15 Dora 1
Egil Toftaker, Marte Z.Lien, Halgeir Ludvigsen, Kjell Arve
Berg, Grethe Fosseide, Åse Jacobsen og Jan Erik Øien
Kirsti Rørvik
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

15/56 Referatsaker:
a. Referat:
 Referat fra styremøte 28.oktober.
b. Post:
 Fra NTIK – møte i lederrådet 10.nov. avlyst.
 Fra MRIK – invitasjon til Møteplassen 20.-21. nov.
15/57 Økonomi:
Kasserer ikke til stede.
15/58 Søknader:
Fra Trondheim BK for Åse Jacobsen.
For deltakelse på Trener 1 kurs arrangert av NBF.
Vedtak: Kretsen dekker inntil 2500 i henhold til utgifter spesifisert som deltakeravgift
og hotell i innbydelsen. Utbetales til klubben.
Fra Trondheim BK ad sak 15/44:
3 teamspillere som deltok i Norwegian Open.
Informasjon om at TBK har styrebehandlet søknaden og støttet dem med 1 start.
Vedtak: Kretsen støtter hver spiller med kr. 1000,-.
15/59 Kurs:
Forslag fra Leif Espen og Åke om at aktivitetslederkurs avholdes helgen 9.- 10. januar.
Vi ber dem lage ferdig opplegget, så står vi for invitasjonen. Egil fortsetter å holde
kontakten.
15/60 Terminliste:
KM lag: avholdt med 6 damelag og 24 herrelag. Turneringsledere og puljevakter ble
ordnet i siste liten, og kretsen takker spesielt dem som stilte opp på kort varsel.
KM sgl/dbl/jr 2016: Molde har meddelt at de ønsker å ha arrangementet, og vi vil
dermed arrangere KM der. I 2017 vil det da bli arrangert på Heimdal i forkant av NM.
Halgeir oppdaterer bowling.no og bowlingres.
15/61 NM junior.
Kjell Arve har kjøpt inn noen startnummer som er rivesikker, men ikke selvklebende,
etter anbefaling fra selger.
Halgeir og Jan Erik hadde møte med Bowling 1. Det ble diskutert flere ting, som
puljetider, bespisning, tilgang til kopimaskin, kulerom, sekretariat, prosjektor, Qubica,
etc.

Det er gjort avtale med Quality Hotel Panorama. Åse sender bookingkode og priser til
Halgeir/Marte for å legge inn i innbydelsen.
Åse/ Ungdomsutvalget: Vil benytte tilbudet om gokart, Megazone, pizza i
bowlinghallen på lørdag kveld. Halgeir har snakket med NBF om delvis dekning, slik
at det blir en egenandel på kr. 100,- for spillerne. Info må på innbydelsen.
Jan Frode har takket ja til å være speaker under samme betingelse som forrige
mesterskap.
Det er sannsynligvis lite behov for transport under mesterskapet, og vi forsøker å
dekke det med privatbiler.
Vi har enda ikke sendt 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.
Halgeir/ Marte: Innbydelse skal sendes ut senest 8 uker før (4.desember). Må sendes
til UU og kontoret i løpet av kommende uke.
15/62 Eventuelt:
a) Kjell har fått trykket logo på skjorter og jakker. Røde skjorter ble benyttet av
funksjonærene under KM lag.
b) Jubileumsfesten ble avlyst.

Møtet avsluttet kl. 17:40.

Neste møte søndag 29.november ca kl. 1530 på Dora (etter premieutdeling lag NM).

Halgeir Ludvigsen
Sekretær

