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

26.oktober 2016 kl. 18:30 Støren Hotell
Egil Toftaker, Guri Troøien, Kirsti Rørvik, Herb Cook og Åse
Jacobsen
Kjell Arve Berg, Halgeir Ludvigsen og Halvor Sylte
Egil Toftaker
Åse Jacobsen

16/40 Triosmesterskap 4.-6.november
På dette punktet har vi sviktet, så i siste liten ble det ordnet opp i avtale med hall
publisering av invitasjon vil skje i morgen tidlig. Styret må holde kontakten den
kommende uken for å få arrangerte på best mulig måte gitt omstendighetene.
Kirsti sjekker opp med Forbundskontoret for å få bestilt premier.
16/41 KM lag 12.-13.november
Forespurt Centrum Bowling, avventer svar i morgen.
Åse legger det ut på bres.
Marte er forespurt om å fikse plakaten, eller sende den fra seg- Åse tar ansvar for det.
16/42 Søknad om støtte til trener1 kurs
Mottatt søknad om støtte fra Munken til 2 medlemmer som skal ta trener1 kurs 4.6.november. De søker om støtte til kursavgiften er på 2 000,- per person.
Egil har sjekket opp at også TBK har 2 medlemmer som skal på kurs.
Støtter alle med 2 000,-, til sammen 8 000,-.
16/43 NM single/dbl 2017
Orientering fra tidligere møter.
Åse lager plakaten, og skal få den ut før jul.
Nytt planleggingsmøte 8.november 2016 18.00-21.00 på Støren Hotell, noen aktuelle
punkter vil være:
Budsjett
Framdriftsplan med ansvarsområder
Invitasjon til åpning
Sponsorer
Bekledning til funksjonærer (Guri sjekker opp pris på vester)
Åse prøver å få tak i den avtalen som er gjort med Bowling1 Heimdal til
planleggingsmøte
16/44 Jr. samling 21.-22.januar 2017
Åke har sagt seg villig til å holde det denne helgen. Kretsen ønsker at også flere «nye»
trenere skal få muligheten til å være med denne helgen. Kirsti tar kontakt med for å få
klarhet i hva han ønsker i forhold til hall, tidspunkt, mat osv. Kirsti spør også om Åke
kan lage et utkast til invitasjon, slik han ser for seg helgen.
16/45 Aktivitetslederkurs
Setter opp et aktivitetslederkurs 4.-5.februar 2017. Kirsti forespør Åke og Leif Espen
om dato passer.
Omfanget er 15 skoletimer.
Invitasjon (Åse ser på det).

Sted: forespør Dora.
16/46 Ny kretsrekord
Hanne Spets på 2 seirer på Oppdalstreffet. Åse sørger for å få oppdatert informasjon
som ligge på facebooksiden til kretsen.
16/47 Årsmøte 2017
Må snart begynne å se etter en dato som kan passe. Verdal BK er valgkomite, og må
orienteres om hvem som er på valg.
Finne årsmelding og referat fra i fjor og legge den ut på FB sida.
Møtet avsluttet kl. 22:00.

Åse Jacobsen
Referent

