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

31.januar 2017 kl. 18:00 Støren Hotell
Egil Toftaker, Herb Cook, Åse Jacobsen og Halgeir Ludvigsen
Kirsti Rørvik, Kjell Arve Berg, Guri Troøien og Halvor Sylte
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

17/10 Referatsaker:
a. Referat:
 Referat fra styremøte 11.januar.
b. Post:





Fra NBF – invitasjon til Forbundsting.
Fra STIK – varsel om ledermøte 27.april.
Fra NTIK – den grønne ungdomsplakaten.
Fra STIK/NTIK – sammenslåing av idrettskretsene.

17/11 Økonomi:
Kasserer ikke til stede.
17/12 NM sgl/dbl 2017:
Streaming: Yngve har ikke anledning i år. Vi undersøker hva vi kan få til med Frank
Selvåg.
Avklaring av puljetidene med hallen snarest mulig, slik at plakat kan sendes ut (Herb
stikker innom hallen i løpet av uken)
Når plakat er klar kan det sendes invitasjon til kommunen, idrettskretsen,
kulturministeren?
Vi må få underskrevet avtale med hallen, og forsøker å få til neste styremøte på
Heimdal. HL finner fram avtalen fra tidligere NM.
Media: Vi lager pressemelding til aviser/lokalradio/midt-nytt rett etter
påmeldingsfristen er utløpt (15.april). Egil tar kontakt med Jøte Toftaker angående
midt-nytt.
Behovsmelding til klubbene: Vi vil trenge ca. 40 puljevakter + 10 funksjonærer.
Sender ut første runde ca. 1.mars
Plakat til å henge i hallene: Kirsti utfordres på å lage noe tilsvarende det som har vært
tidligere.
17/13 Juniorsamling
Det deltok 13 stk. Meget positivt tilbakemelding fra deltakerne.
For kommende sesong bør vi legge inn 4 samlinger, 2 på høst og 2 på vår i
terminlisten, slik at planlegging kan begynne tidligere. Må også legges inn i budsjettet.
Blir informasjon/diskusjonssak på årsmøte / medlemsmøte.
17/14 Junior NM
Det deltok 6 spillere fra 2 klubber i TBKr på årets junior NM. Det ble 2 individuelle
og 1 dobbelmedalje.

Vedtak om støtte:
Kretsen støtter hver deltaker med kr. 1000. Hver klubb får kr. 1500 til reiseleder.
Enstemmig vedtatt.
17/15 Ungdomslekene 2017
Kretsen har meldt på 3 lag, men kan få med flere om nødvendig.
Åse har laget et informasjonsskriv som sendes til klubbene.
Vi må få bekreftet at Åke kan være reiseleder.
Vi vil også denne gangen uniformere deltakerne ved å kjøpe inn skjorter/drikkeflasker.
17/16 Årsmøte 2017
Årsmøte avholdes på Dora lørdag 25.mars i forbindelse med Munken Open.
Valgkomiteen (Verdal BK) er informert.
Årsmøtevarsel må ut innen 25.februar (hjemmeside, Facebook, epost).

Møtet avsluttet 21:00
Neste møte onsdag 22.feb kl. 1800 på Støren eller Bowling 1 Heimdal.
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

