Styremøte i Trøndelag Bowlingkrets
Tidspunkt og sted:
Tilstede:

Forfall:
Møteleder:
Referent:

2.mars 2017 kl. 18:00 Bowling 1 Heimdal
Egil Toftaker, Herb Cook, Åse Jacobsen, Kirsti Rørvik, Guri
Troøien og Halgeir Ludvigsen
Tonje Sandvik, Stian Olsen og Ronny Wang under møtet med
hallen i sak 17/19.
Kjell Arve Berg og Halvor Sylte
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

17/17 Referatsaker:
a. Referat:
 Referat fra styremøte 31.januar.
b. Post:
 Fra STIK – Fagforum for små og mellomstore særkretser 15.mars. Kirsti
møter.
 Fra MRIK – Nyhetsbrev. MRIK oppretter ungdomsutvalg og ønsker forslag
på kandidater.
17/18 Økonomi:
Klubbkontingent er delvis sendt ut.
Regnskap 2016 ikke ferdig.
17/19 NM sgl/dbl 2017:
Møte med hallen:
I løpet av uken har baner og maskiner fått en komplett overhaling. NBF skal foreta
mesterskapskontroll i løpet av de nærmeste ukene, og Stian mener at alt bortsett fra
noen overtramper er på plass.
Halgeir hadde et utkast til kontrakt, og flere punkter ble endret og lagt til.
Halgeir renskriver og får underskrevet kontrakten med hallen 3.mars.

Gjennomgang av sjekkliste:
Transport:
Vi har undersøkt litt, og vil ikke sette opp skyttelbuss.
Plakat:
Utkast til plakat er sendt til Marte Z. Lien for finpuss. Halgeir sender til
kontoret så snart den foreligger. Kirsti tar med plakat til møte i STIK 15/3.
Kirsti er også utfordret på å lage plakater til å henge rundt om kring.
Vakter:
Guri lager et skriv til klubbene om behov for hjelp med funksjonærer og
puljevakter.
Media:
Åse tar kontakt med Radio Trondheim (hadde et innslag fra TBK trening).
Egil tar kontakt med Jøte Toftaker angående midt-nytt.
Vi lager pressemelding til aviser/lokalradio/midt-nytt rett etter
påmeldingsfristen er utløpt (15.april).
Startnummer:
Vi har noen fra tidligere, men ikke nok – vi må kjøpe inn nytt sett tilsvarende
det vi hadde på junior-NM – ansvarlig: Kjell Arve.

Bekledning:
Vi kjøper inn til puljevakter/funksjonærer.
Vi må få en oversikt over hva som trengs å komplementeres fra Kjell Arve.
17/20 Ungdomslekene 2017
Åse har hittil fått svar fra bare 2 klubber – purres.
Kretsen har meldt på 3 lag, men kan få med flere om nødvendig.
Åse har laget et informasjonsskriv som sendes til klubbene.
Åse må få bekreftet at Åke kan være reiseleder.
Vi vil også denne gangen uniformere deltakerne ved å kjøpe inn skjorter/drikkeflasker.
17/21 Årsmøte 2017
Munken Open byttet helg med Molde Open, så vi flytter årsmøte til lørdag 22.april
under NM testen på Bowling 1 Heimdal.
Oppdatert årsmøtevarsel er lagt ut på hjemmesiden. Må også sendes ut på Facebook.
Regnskap 2016 er ikke klart. Må tas på neste møte.
Ikke hørt noe fra valgkomiteen – Egil har sendt purring.

Møtet avsluttet 21:30
Neste møte torsdag 6.april kl. 1800 på Støren
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

