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

8.november 2016 kl. 18:00 Støren Hotell
Egil Toftaker, Guri Troøien, Kirsti Rørvik, Herb Cook og Åse
Jacobsen
Kjell Arve Berg, Halgeir Ludvigsen og Halvor Sylte
Egil Toftaker
Kirsti Rørvik

16/48 Referatsaker:
a. Referat:
b. Post:
16/49 Oppsummering av Triosmesterskapet
Greit gjennomført – takk til hallen, Åse og Kirsti. Jobben i forkant ble ikke optimal,
men deltakelsen og interessen levner liten tvil om at dette er et mesterskap som hører
fortiden til. Vi bommet litt på tidsapektet med på gjennomføringen, men lav deltakelse
gjorde at det gikk greit. Det ble gull i herreklassen til TBK2 og dameklassen til Dora
BK.
16/50 Oppsummering for KM lag
Greit gjennomført – takk til hallen, Herb og Åse. Herb tok ansvar som turneringsleder
og Åse sørget for en bemanningsplan og arbeidsprogram. Jobben i styret i forkant
ikke optimal. Som for Trios var vi veldig sent ute med plakat. Alt spill skulle betales
kontant, men det ble visstnok noe forvirring rundt dette, som igjen resulterte til at
ingen betalte.
16/51 Årsmøte 2017
Valgkomite 2017 er Verdal. Egil sender en påminnelse om hvem som er på valg og
ber om at kandidater forespørres. På valg: leder, kasserer, styremedlem, vara til styret
og revisor X2. (Egil sjekker at dette er korrekt) Tilbakemelding innen 1.ste mars
Planlegger årsmøte på Dora 25.mars i forbindelse med Munken Open.
16/52 Hjemmeside
Vi må jobbe med hjemmesiden og bestrebe at oppslag, referater, rekorder og annen
nyttig informasjon blir lett tilgjengelig for oss alle. Når det gjeler rekorder burde det
være redigerbart.
16/53 KM sgl/dbl/junior
Status 16/17 hittil. Halgeir bestiller medaljer – Egil gir Halgeir beskjed om dette
16/54 Kristiansund BK
De har fått tilsendt div orientering ang ny klubb i NBF, fra Karl Fredrik Velle
16/55 NM sgl/dbl 2017
NM: Budsjettmøte til NM – viktig å ha budsjettet klart da vi trenger det til søknader.
Egil ber Halgeir om å sende siste budsjett for preferanser og sammenlikninger
Sjekklisten: Hver enkelt finner et ønsket punkt for fordypning
Guri sjekker kostnader ved evt busstransport. Egenandel kunngjøres på plakat.

Et lite hjertesukk fra leder: Ikke fornøyd med kommunikasjon, oppmøte og tilbakemeldinger
fra styremedlemmene! Her må vi bli flinkere!
Nytt arbeidsmøte så fort som mulig – 22.11.2016 – 18.00-21-00 – sted ikke angitt

Kirsti Rørvik
Referent

