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

13.april 2016 kl. 18:00 Sandmoen Kro
Egil Toftaker, Halgeir Ludvigsen, Kjell Arve Berg, Kirsti
Rørvik, Herb Cook og Åse Jacobsen
Guri Troøien
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

Dette var første møte etter årsmøte, og Egil ønsket velkommen til nye medlemmer.
16/13 Referatsaker:
a. Referat:
 Referat fra styremøte 24.februar. Ad. årsmøte: protokoll må legges ut.
b. Post:





Fra STIK – påminnelse om idrettskretsting 23.april. Egil deltar.
Fra MRIK – påminnelse om idrettskretsting Molde 9.april
Fra NTIK – påminnelse om idrettskretsting Steinkjer 16.april
Fra NBF – invitasjon til seminar 2.april

16/14 Økonomi:
Vi har mottatt 8975 fra Max Bingo. Mottatt regning på ca. 4000 til forbundet for
kretsseminaret. Pengene fra KM sgl/dbl/jr 2015 er kommet til rette, slik at posten på
regnskapet som ble forelagt på årsmøtet nå kan strykes. Revisorrapport for 2015
foreligger fortsatt ikke.
2 Signaturer i banken tas etter at det nye styret er registrert i brønnøysundregisteret.
Kirsti sørger for registrering.
16/15 Opprettelse av klubb:
Vi har mottatt en henvendelse fra Kristoffer Strand om opprettelse av bowlingklubb i
Kristiansund. Halgeir har også snakket med ham på telefon.
Vi undersøker når de skal ha stiftelsesmøte, og ser om vi klarer å være til stede. Kan
det være i forbindelse med KM?
Halgeir sender terminliste og info om aktivitetslederkurs.
16/16 Kretsseminar:
TBKr var godt representert: Egil, Herb og Vidar Rise stilte for kretsen. I tillegg var
Åse der for Ungdomsutvalget, Ingrid Hansen for Lovkomiteen, Kirsti for
Seriekomiteen og Halgeir for FS. Referat foreligger ikke ennå.
16/17 Km sgl/dbl/jr:
Påmelding ligger klart på bowlingres. Marthe Z.Lien blir spurt om å lage plakat basert
på fjorårets plakat. Åse legger ut info på Facebook. Egil kontakter Øyvind Bøhle
Nordhagen om mulighetene for overnatting. Info legges ut på Facebook og
Bowlingres.
16/18 Søknader:
Fra TBK for Hanne og Linea.
For reiseutgifter i forbindelse med deltakelse på juniorsamling på Veitvet.
Vedtak: Vi gir støtte på kr. 500 til hver. Utbetales til klubben.
Enstemmig vedtatt.

Fra TBK for Anders og Sander.
For utgifter til deltakelse i Glåmdal junior masters.
Vedtak: Vi gir reisestøtte på kr.1000 til hver. Utbetales til klubben.
Enstemmig vedtatt.
Åse erklærte seg inhabil i begge søknadene fra TBK. Ingen vara til stede.
Kirsti sender mail også til de andre klubbene som hadde deltakere, slik at de også får
mulighet for å søke.
Åse oppdaterer søknadsskjemaene med den nye logoen.
16/19 Kurs:
Turneringslederkurs:
Forespørsel fra Verdal om oppfriskningskurs og kurs for nye.
Egil spør Ingrid Hansen om hun kan avholde kurs.
Forespørsel fra Molde om oppfriskningskurs og kurs for nye.
Egil spør Eivind Vermøy om han kan avholde kurs.
Vi undersøker samtidig om det er noen fra Kristiansund som ønsker kurs.
Aktivitetslederkurs:
Svein Åke og Leif Espen er fortsatt på saken. Vi undersøker samtidig om det er
ønskelig med et kurs i Kristiansund.
16/20 Juniorsamling:
Vi ønsker i utgangspunktet 3 samlinger i sesongen: på høsten, før junior NM og i
forkant av ungdomslekene. Vi får ikke til en samling nå, men må snarest finne dato for
samling til høsten. Halgeir sjekker terminlisten og snakker med Åke.
16/21 Kvalspill:
Kvalspill til 2.div mellom Trondheim BK og Heimdal BK blir på Dora 1 Bowling
24.april. Kirsti møter for kretsen.
16/22 Triosmesterskap 2016:
Vi skal arrangere på Levanger første helgen i november. Halgeir kontakter hallen for å
få ordnet en skriftlig avtale. Kirsti kontakter Bakklund for å reservere rom.
16/23 Varamedlem til styret:
Vi er pålagt av årsmøtet å finne det siste varamedlemmet til styret. Varamedlemmet
skal fortrinnsvis være fra Nord-Trøndelag eller Møre. Egil kontakter Molde BK om de
har noen kandidater.
16/24 NM sgl/dbl 2017:
Egil har hatt kontakt med Choice Panorama i etterkant av junior NM. Han tar en
forespørsel om hotellavtale. Åse sjekker med Thon.
Vi må ta et møte med hallen ganske raskt for å involvere Leith fra start. Vi prøver å få
til et møte 11.mai. Herb sjekker om det passer for ham og melder tilbake til Egil.
Møtet avsluttet kl. 21:00.
Neste møte 11.mai kl. 1800 på Sandmoen.

Halgeir Ludvigsen
Sekretær

