Styremøte i Trøndelag Bowlingkrets
Tidspunkt og sted:
Tilstede:

Forfall:
Møteleder:
Referent:

18.mai 2016 kl. 18:00 Sandmoen Kro
Egil Toftaker, Halgeir Ludvigsen, Herb Cook, Kjell Arve Berg
og Åse Jacobsen
Leith Asa til stede under sak 16/27
Guri Troøien, Kirsti Rørvik
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

16/25 Referatsaker:
a. Referat:
 Referat fra styremøte 13.april.
b. Post:
 Fra MRIK – Nyhetsbrev mai.
 Fra NBF – invitasjon til ny sesong.
16/26 Økonomi:
Kasserer ikke til stede.
Egil har gjort et forsøk på å få bli lagt til i banken, men må møte opp for å bekrefte sin
identitet.
16/27 NM sgl/dbl 2017:
Dette ble en innledende diskusjon med Leith rundt forberedelser til neste års NM. Det
ble også mye snakk rundt holdning til spillere. De som klager tar for mye plass, så vi
oppfordrer spillere som er fornøyd til også å si fra. Stikkord her er raushet, og
omdømmebygging.
Det ble avtalt nytt møte med Leith og Stian Olsen onsdag 14.september kl 18 på
bowling 1 Heimdal. Kretsstyret vil på styremøte 31.august forberede til dette møte.
Egil har fått tilbud fra Quality Hotel Panorama, Åse har sendt forespørsel til Thon.
Halgeir har satt opp forslag til spilleplan, som har blitt framlagt for
mesterskapskomiteen ved Rolf Gunnar Bøe.
16/28 Opprettelse av klubb i Kristiansund:
Halgeir har ikke sendt terminliste. Den og invitasjon til ligaspill for 2016/17 må
sendes snarest.
16/29 Km sgl/dbl/jr:
Greit gjennomført mesterskap, med OK deltakelse. Kretsen dekke som vanlig utgifter
til medaljer (ca 2000). Ut over dette ble det et underskudd på ca. 500.
16/30 Søknader:
Fra Svein Åke Ek.
For utgifter i forbindelse med deltakelse på ETBF-turnering.
Vedtak: Vi gir støtte på kr. 2000 i henhold til tidligere vedtak.
Enstemmig vedtatt.
Åse har ikke hatt tid til å oppdatere søknadsskjemaene med den nye logoen enda.
16/31 Kurs:

Turneringslederkurs:
Ingrid har sagt ja, og vil avholde kurs i Levanger.
Egil har vært i kontakt med Molde – avventer til det er avklart med Kristiansund.
Aktivitetslederkurs:
Ingen endring. Åke og Leif Espen må få oversendt terminlisten, slik at de kan finne en
ny dato.
16/32 Triosmesterskap 2016:
Skriftlig avtale med hallen er fortsatt ikke på plass. Halgeir ordner med avtale med
hallen, og Kirsti med reservasjon av rom på Bakklund. Det må gjøres før ferien.
16/33 Varamedlem til styret:
Egil har forespurt Halvor Sylte, Molde BK, og han har sagt seg villig til å være
varamedlem i styret. Han ble enstemmig bifalt av styret.

Møtet avsluttet kl. 21:00.
Neste møte 31.august kl. 1800 på Sandmoen.

Halgeir Ludvigsen
Sekretær

