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

29.mai 2018 kl. 18:00 Oppdal Bowling
Egil Toftaker , Kirsti Rørvik , Silje Hagen, Åse Jacobsen,
Veronica Sundberg, Halgeir Ludvigsen og Herb Cook
Kjell Arve Berg
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

Konstituering: Egil ønsket velkommen til de nye i styret.
18/15 Referatsaker:
a. Referat:
• Referat fra styremøte 7. mars.
• Referat fra årsmøte 15. mars.
b. Post:
• Fra MRK: Protokoll Idrettskretsting.
• Info om GDPR
18/16 Økonomi:
Maxspill har betalt inn et beløp for bingospill – sannsynligvis rest fra i fjor.
Fått en utbetaling fra Trøndelag Idrettskrets som vi ikke kjenner til. Kirsti følger opp.
Kirsti skriver ut reskontroliste og sender ut til styret, slik at vi kan følge opp på neste
møte.
18/17 Oppfølging fra årsmøte
- Revisorberetning foreligger fortsatt ikke. Følges opp på neste møte.
- Det legges opp til juniorsamling i høst. Åse har allerede snakket med Åke, og de får i
oppgave å gå videre med planleggingen. De bes utarbeide et budsjett snarest, slik at vi
kan søke om støtte til NBF.
- Det ble bare valgt en revisor, som i etterkant har trukket seg. Egil har forespurt Vidar
Rise og Fredrikke Bøe, Oppdal BK, som begge har sagt ja. Styret oppnevnte begge.
18/18 KM 2018, evaluering
Det ble en god deltakelse, med flere juniorer enn i de senere år.
Pluss:
Vi var tidlig ute med invitasjon og bestilling av premier.
Hallen gjorde en god jobb. Det var minst en mekaniker til stede hele tiden, og det var
lite feil. Betjeningen var hyggelig og hjelpsom. Honnør til hallen.
Minus:
Vi manglet beachflagget vårt. Overtrampen stod ikke på. Må huske på å stille inn
varmepumpene. Vi må ta hensyn til at det kan være med hørselshemmede. Vi må
skrive ned et turneringsreglement slik at de hørselshemmede kan lese reglementet.
Turneringsprogrammet ble ikke benyttet, og det gjorde forflytning unødig vanskelig.
Det ble diskusjon rundt premiering. I henhold til gjeldende premiebestemmelser skal
det være premiering også i kretsmesterskap.

18/19 Turneringslederkurs
Det vil avholdes turneringslederkurs i Molde 8.-9.juni. Egenandel er kr. 300. Kretsen
dekker utgift til reise og opphold for 2 instruktører fra Oppdal.

18/20 Terminliste og kommende egne arrangement
KM lag 9.-11. november. Vi forspør Centrum og Dora og tildeler på neste møte.
NM-lag blir hovedpunkt på neste møte. Avtale med Heimdal bør være klar til da.

18/22 Organisasjonsplan for kretsen
Vi vil lage en organisasjonsplan for kretsen, tilsvarende det som gjelder for klubber.
Til neste møte må alle i styret tenke gjennom hvilke arbeidsoppgaver vi har i kretsen.

18/23 Møteplan
Neste møte torsdag 21. juni kl. 18.00 på Skype. Videre møteplan på neste møte.

18/24 Oppsummering kretsseminar
Referat foreligger ikke enda.
Kretsen var representert med Herbert og Veronica. I tillegg var Åse og Halgeir som
FS-representanter, og Ingrid Hansen + Vidar Rise fra lovkomiteen.
Det var et nyttig seminar. Kretsene hadde en egentid, der de fikk sjansen til å snakke
sammen. Der ble det besluttet å opprette en Facebook-gruppe der 3 fra hvert kretsstyre
er invitert. Den er nå i gang og har en del aktivitet.
Veronica foreslo å lage en presentasjon av kretsen som kunne benyttes som mal for de
andre kretsene.

18/25 Eventuelt
Munken har forespurt om å være teknisk arrangør av lokalliga på Dora. Kretsen er
positiv til å få i gang lokalligaen igjen. Konseptet sendes også til de andre klubbene/
hallene i kretsene.

Møtet avsluttet 21:00
Neste møte torsdag 21. juni kl. 18:00 (Skype).
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

