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

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

18/40 Referatsaker:
a. Referat:
• Referat fra styremøte 16. august.
b. Post:
• Fra TRIK: Nyhetsbrev - obs politiattest

18/41 Økonomi:
Andre revisor er fortsatt ikke ferdig, så regnskapet er fortsatt ikke helt avsluttet. Egil
prøver å få med permen fra Oppdal neste uke.
Kirsti har ikke sendt ut faktura med medlemsavgift for 2018-19, gjøres innen neste
møte. Klubbene blir samtidig gjort oppmerksom på utestående beløp.

18/42 Juniorsamling
Helgen 27.-28. oktober var det turnering i Molde, så vi forsøker å flytte til 19.-20.
januar (samtidig med idrettsfestivalen til bedrift, uken før jr. NM). Åse sjekker om det
passer med Åke, og offentliggjøres så fort som mulig.
Ungdomslekene blir 26.-28. april, så vi må finne en dato i forkant.

18/43 Turneringslederkurs
Egil har ikke fastsatt tidspunkt for kurs på Oppdal, men holder i tråden. Halgeir setter
datoer for kurs i Trondheim.
Egil har snakket med leder i Kristiansund BK, Svein Bøe, og har hatt en lengre prat
om tilstanden der. Hallen har nå blitt redusert fra 10 til 8 baner. De ønsker kurs i helt
grunnleggende bowlingteknikk. Vi vil se på muligheten for å kunne arrangere et
aktivitetslederkurs. Vi sjekker muligheten for å benytte GMP.
De er interessert i å få arrangert turnering, men trenger hjelp for den første. De hadde
tre som var interessert i ta turneringslederkurs.

18/44 Terminliste og kommende egne arrangement
NM-lag:
Invitasjonen ble lagt ut rett i etterkant av forrige møte, og de første påmeldingene er
kommet.
Vi inviterer idrettskrets + kommune ved Ola By Rise til åpning fredag 1630 eller
hilsen til spillerne lørdag 1200. Kirsti sender brev.
Vi må få signert kontrakten med hallen. Halgeir har avtalen fra siste mesterskap.

Kirsti må sende den redigerbare versjonen av forrige programblad til Veronica og Åse.
Veronica har flere ideer til programbladet. Egil og Halgeir må skrive en hilsen så snart
som mulig.
Annonser 500/1000 + moms for halv/hel side. Alle sjekker med sponsorer.
Ad Streaming og Facebook: Vi inviterer Frank til neste møte.
Halgeir sjekker med Ulf om hva som skal til for å få livescore (Qubica) på Heimdal.
Åse sender en epost til klubbene om puljevakter.
KM-lag:
Åse har startet på en invitasjon, men må avtale puljetidspunkt med Dora. Legges ut på
bowlingres så snart tidspunkt er verifisert.
Halgeir bestiller premier.

18/45 Organisasjonsplan for kretsen
Vi utsetter til etter NM.

18/46 Eventuelt
a) Lokalliga: Halgeir har sendt invitasjon fra Dora over til Egil. Det kan hende at de
bare kjører Kjeglejakta.
b) Sommerleir – Kirsti har ikke utbetalt enda, men gjør det snarest.
c) Mesterskapssøknader – vi gjør som tidligere og stiller oss tilgjengelig for alle
mesterskap. Halgeir

Møtet avsluttet 20:50
Neste møte torsdag 25. oktober kl. 18:00 (på Heimdal).
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

