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

21.juni 2018 kl. 18:00 Fossegrenda + Skype
Egil Toftaker, Herb Cook, Kirsti Rørvik, Silje Hagen, Åse
Jacobsen, Veronica Sundberg Clausen og Halgeir Ludvigsen
Kjell Arve Berg
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

18/26 Referatsaker:
a. Referat:
• Referat fra styremøte 29. mai.
b. Post:
• Fra MRIK: Nyhetsbrev
• Silje sjekker om det er noen i Molde BK som oppfyller kravene til
MRIK sin idrettspris.
• Det skal være felles kurshelg i slutten av september. Vi ser på mulighet
for å delta med aktivitetslederkurs eller turneringslederkurs.
• Fra NIF: Rapport – Faktabeskrivelse, Norsk idrett. Var presentert på
ledersamlingen til NIF. Stiller spørsmål ved behovet for det store antallet
med styrer i dagens organisering. Kan bli innspill fra fornyingutvalget til
endring av organisasjonen på Tinget neste år.
• Fra MRIK: Søknad om aktivitetsmidler. Frist 30.juni.

18/27 Økonomi:
Første revisor har revidert ferdig, med kun mindre merknader. Regnskapet skal nå til
andre revisor.
Kirsti har ikke rukket å gjøre noe med reskontrolisten, så det utsettes til neste møte.
Siden sist ingen store endringer: Baneleie til KM sgl og deltakelse på kretsseminaret er
betalt. Premier KM er ikke utbetalt og Midt-Norsk Mester er ferdig og skal utbetales.
Kirsti vil sende ut faktura med medlemsavgift for 2018-19.

18/28 Juniorsamling
Åse har ikke fått snakket med Åke, men har forslag til dato: 18.-19. august (1.helgen i
Charles MC). De jobber videre med dette.

18/29 Turneringslederkurs
Vidar avholdt kurs 8.-9. juni, og det deltok 9 fra Molde BK.
Kretsen fakturerer Molde for egenandel.
Neste kurs vil bli avholdt på Oppdal før Oppdalstreffet. Egil sørger for at tidspunktet
blir opplyst på hjemmeside/ Facebook slik at også andre har mulighet for å delta.
Egil tar kontakt med Kristiansund for å høre hvordan det går der.

18/30 Terminliste og kommende egne arrangement
KM lag legges til Dora Bowling & Biljard. Terminlisten er oppdatert på bowling.no.

NM lag:
Det er fortsatt ikke skriftlig avtale med Heimdal. Kirsti følger opp.
Vi ønsker at invitasjon er klar før Charles, dvs. ca. 15.august – Avtalen med hotellet
gjør at frist for rombestilling er 8 uker før (pga. at julebordsesongen har startet.)
Vi ønsker å få til streaming fra NM lag også. Åse tar kontakt med Frank Selvåg.
Facebook-sidene våre må også samles til en åpen side.
I tillegg vil streaming vil vi ta flere bilder som kan legges ut på Facebook-siden.
Herunder lagbilde av alle lagene tatt før spill på et egnet sted med bannere/reklame.
Vi må også sjekke mulighet for å lage korte redigerte videosnutter.
Vi ønsker å lage et programblad til mesterskapet etter mal fra NM sgl. Kirsti sender
filene fra programbladet/plakat som ble laget sist til Veronica.
Til program: alle sjekker med eventuelle sponsorer.
Vi gikk gjennom huskelisten til NM fra forbundet.

18/31 Organisasjonsplan for kretsen
Vi benytter mal fra klubbhåndboka.no. Halgeir legger den på google docs og gir alle
tilgang til å editere.

18/32 Eventuelt
a) Lokalliga: Egil har luftet ideen på Oppdal, og de er interessert i egen avdeling.
Halgeir sender invitasjon fra Dora over til Egil.
b) MNM for 2018-2019:
Siden vi ikke allerede hadde vedtatt turneringene for sesongen ble Sommerkjegla
ikke med på årets MNM. De turneringene som vil inngå er: Charles MC,
Kjegleknusern, Krystallkjegla, Håndtverkar'n, Molde Open, Munken Open, KM
sgl/dbl. Dersom det tilkommer turneringer fra andre arrangører vil de bli lagt til
fortløpende.

Møtet avsluttet 20:30
Neste møte torsdag 16. august kl. 18:00 (Skype).
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

