Styremøte i Trøndelag Bowlingkrets
Tidspunkt og sted:
Tilstede:

Forfall:
Møteleder:
Referent:

24.februar 2016 kl. 18:00 Dora 1
Egil Toftaker, Marte Z.Lien, Halgeir Ludvigsen, Kjell Arve
Berg, Kirsti Rørvik og Jan Erik Øien
Leith Asadi for Bowling 1 Heimdal i sak 16/08
Grethe Fosseide og Åse Jacobsen
Jan Erik Øien
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

Hovedsak på møtet var evaluering av NM junior. Det er derfor ikke en standard sakliste.
16/05 Referatsaker:
a. Referat:
 Referat fra styremøte 15.november.
 Referat fra styremøte 29.november.
 Referat fra styremøte 10.januar.
b. Post:











Fra STIK – invitasjon til fagforum 3.februar
Fra NTIK – invitasjon møte i lederrådet Steinkjer 15.februar
Fra Idrettsrådet i Trondheim – Invitasjon til årsmøte 14.mars
Fra MRIK – invitasjon idrettskretsting Molde 9.april
Fra NTIK – invitasjon idrettskretsting Steinkjer 16.april
Fra STIK – invitasjon idrettskretsting Røros 23.april
Fra STIK – fra valgkomiteen
Fra NBF – invitasjon til seminar 2.april
Fra NTIK – opplysning om hederstegn
Fra MRIK – høring på virksomhetsplan 2016-2020

16/06 Økonomi:
Regnskap for 2015 ferdig og sendt til revisorene. Viser et overskudd på nesten 24 000.

16/07 Søknader:
Fra Munken BK for Tore Rokkones
For deltakelse i 2 EBT turneringer.
Vedtak: Vi gir støtte i henhold til tidligere vedtak for støtte til teamspillere: kr 2000
per turnering.

16/08 Evaluering NM junior:
Vi har sendt inn en egen evaluering til NBF, og vi har fått tilsendt evalueringer fra
NBF evaluering fra de andre representantene som var til stede. Generelt er de positive
til kretsen som arrangør, men har en del kritiske bemerkninger til hallen. Egil
utarbeider et skriv med våre kommentarer til evalueringene.
Leith sa at de hadde hatt en intern evaluering og kommet fram til at de ønsket å trekke
seg fra NM sgl/dbl 2017. Vi informerer NBF at vi dermed må trekke oss som arrangør,
siden tildelingen er gjort under forutsetning av at Heimdal er arrangørhall.

16/09 Forberedelse årsmøte:
Årsmøtet er 5.mars ca kl 15:30 på Oppdal.
Varsel og innkalling er sendt ut. Regnskap er klart. Halgeir har ferdig årsmelding. Den
sendes ut sammen med sakliste. Ingen innkomne saker. Styret foreslår ingen endring
av klubbkontingent. Eneste sak utenom er oppdatering av lov i henhold til oppdatert
lovnorm. Halgeir forbereder saken.
16/10 Kurs:
Dato for Aktivitetslederkurs er fortsatt ikke klart.

16/11 Terminliste:
Utkast til terminliste for neste sesong er klart og sendt inn til forbundskontoret, men
kollisjonene rettes på terminlistemøte i etterkant av årsmøte.
KM sgl/dbl/jr er tildelt Molde – vi må ta kontakt og få på plass det praktiske.

16/12 Eventuelt:
a) Kjell får rollen som materialforvalter, og samler og lager en liste over kretsens
eiendeler.

Møtet avsluttet kl. 20:30.

Neste møte er årsmøte 5.mars ca. kl. 1530 på Oppdal

Halgeir Ludvigsen
Sekretær

