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

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

17/22 Referatsaker:
a. Referat:
 Referat fra styremøte 2.mars.
b. Post:
 Fra NTIK – Protokoll styremøte.
 Fra NTIK – Innbydelse til idrettssamlinger med temaet treningskunnskap
for ungdom.
 FRA STIK – ledermøte 27.april.
17/23 Økonomi:
Regnskap 2016 ikke ferdig. Kirsti sender til styret så snart det er klart.
Klubbkontingent er delvis sendt ut.
17/24 Årsmøte 22.april 2017
Regnskapet er nesten ferdig, og sendes til revisorene i de nærmeste dagene.
Utkast til budsjett sendes på epost til styret.
Ingen innkomne saker.
Egne saker: Støtte i forbindelse med representasjon. Tas på medlemsmøte
Forslag:
Kretsen støtter spillere fra kretsen som deltar på internasjonale mesterskap med en
dagsats. Størrelsen fastsettes av kretsstyret ut fra kretsens økonomi.
Fortsatt ikke fått noe fra valgkomiteen, men Egil har ringt og snakket med nestleder.
Valgkomite ble i fjor endret i henhold til lovnorm. Styret bør finne en fra sør, en fra
midt og en fra nord.
Herb sjekker at det er booket rom i hallen.
Forslag: Ingen endring i klubbkontingent.
Det er veldig kort tid mellom årsmøte og Forbundstinget. Selv om Egil går av som
leder, så er han påmeldt som kretsens representant, og styret foreslår for årsmøtet at
han reiser.
17/25 NM sgl/dbl 2017:
Kirsti var i hallen i forbindelse med kvalifiseringsspillet, og det meldes ikke om noen
spesielle problemer.
Kontrakten med hallen ble underskrevet 3.mars.
Guri har laget et skriv som sendes til klubbene etter at Åse har lagt til kretslogoen.

Åse har ikke snakket med Radio Trondheim enda.
Egil har snakket med Jøte, og sender dem plakaten.
Vi kjøper inn et antall vester med kretslogo. Egil undersøker hva det koster med trykk
på Oppdal Trykk. Sjekk med Arve om det er noen transferlogoer igjen fra sist.
Startnummer: Egil sjekker pris på trykkeriet.
Turneringsleder: Må avklare hvem som skal stå som turneringsleder. Halgeir spør
Magnar.
Jan Frode leies inn som speaker/ kommentator.
Egil tar ansvar for premiepall.
17/26 Ungdomslekene 2017
Åse har meldt på 4 lag, men 2 spillere har trukket seg. Jobber med å få inn to nye.
Åke har sagt ja til å være reiseleder/coach.
Skjorter/drikkeflasker kjøpes inn.

Møtet avsluttet 21:45
Neste møte onsdag 19. april kl. 1800 på Heimdal
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

