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

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

18/33 Referatsaker:
a. Referat:
• Referat fra styremøte 21. juni.
b. Post:
• Fra TRIK: Nyhetsbrev - obs politiattest

18/34 Økonomi:
Andre revisor er fortsatt ikke ferdig, så regnskapet er fortsatt ikke helt avsluttet.
Kirsti skrev ut reskontrolisten, og styret gikk gjennom den.
Kirsti har ikke sendt ut faktura med medlemsavgift for 2018-19, gjøres ASAP.
Klubbene blir samtidig gjort oppmerksom på utestående beløp.

18/35 Juniorsamling
Det blir samling på Dora helgen 27.-28. oktober (samtidig med NM veteran lag).
Åse, Åke og Kirsti utarbeider budsjett i tråd med forrige samling. Invitasjon ut så snart
som mulig. Egenandel settes til 200 kr.
De begynner å se etter en dato på nyåret også, slik at det blir klart før første samling.
Til våren er det også Ungdomsleker.

18/36 Turneringslederkurs
Det ble ikke avholdt kurs på Oppdal i forkant av Oppdalstreffet, så Egil finner en ny
dato i høst. Halgeir sammen med Ingrid finner en dato for kurs i Trondheim.
Vi sjekker med Ulf Hämnäs om hvordan det blir med mulighet for e-kurs.
Egil tar kontakt med Kristiansund for å høre hvordan det går der.

18/37 Terminliste og kommende egne arrangement
NM-lag: Gjennomgikk invitasjon og la inn forslag til puljetider. Kirsti tar den med for
bekreftelse fra hallen i morgen, og den sendes til NBF/mesterskapskomiteen for
uttalelse. Invitasjon sendes til Idrettskrets og kommune, med spørsmål om
tilstedeværelse ved åpning.
Veronica mottar påmeldingene og legger inn på bowlingres.
Vi har fått kopi av godkjenningsbrev for hallen.
Veronica og Åse er i gang med programbladet.
Åse har snakket med Frank om streaming og Facebook.
Åse sender en epost til klubbene om puljevakter.
Til program: alle sjekker med eventuelle sponsorer.

18/38 Organisasjonsplan for kretsen
Vi utsetter til etter NM.

18/39 Eventuelt
a) Lokalliga: Egil har luftet ideen på Oppdal, og de er interessert i egen avdeling.
Halgeir sender invitasjon fra Dora over til Egil. OBS: send info til de øvrige
klubbene i kretsen.
b) Sommerleir – Kirsti må utbetale støtte til de som deltok.

Møtet avsluttet 21:20
Neste møte torsdag 20. september kl. 18:00 (Skype).
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

