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

25.oktober 2018 kl. 18:00 Bowling 1 Heimdal
Egil Toftaker, Kirsti Rørvik, Åse Jacobsen, Herb Cook og
Halgeir Ludvigsen
Veronica Sundberg Clausen, Silje Hagen og Kjell Arve Berg
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

18/47 Møte med hallen
Gjennomgang av punktene i avtalen for NM-lag + NM-veteran.
18/48 Referatsaker:
a. Referat:
• Referat fra styremøte 20. september.
b. Post:
•
18/49 Økonomi:
Status uendret.

18/50 Juniorsamling
Status uendret.

18/51 Turneringslederkurs
Egil har ikke fastsatt tidspunkt for kurs på Oppdal, men holder i tråden.
Oppfriskningskurs 13/11 kl. 1900 på Dora – Send invitasjon til alle som har hatt kurs.
Nytt kurs vil bli satt opp etter NM-lag.
Egil har snakket med GMP, og han er positiv til å holde kurs. Kontakt videreformidles
til Kristiansund BK.

18/52 Terminliste og kommende egne arrangement
NM-lag:
Det er påmeldt 16 damelag og 38 herrelag. Herrelagene vil bli fordelt på 2 puljer.
Kirsti har ikke sendt brev til idrettskrets + kommune enda, men nå som oppsettet er
klart må invitasjon sendes snarest.
Veronica har startet på programbladet. Egil og Halgeir må snarest skrive hilsen fra
krets og forbund.
Vi må fortsette med å sjekke etter annonsører. Tidsfrist er 7/11. Annonser 500/1000 +
moms for halv/hel side.
Både Åse og Kirsti har snakket med Frank. Ting er på gang.
Halgeir sjekker med Ulf om hva som skal til for å få livescore (Qubica) på Heimdal.

Åse har sendt epost til klubbene om puljevakter. Ikke mye respons enda, men Åse
følger opp.
Lenke til kulekontrollskjema legges av Åse i gjestebok en uke før turneringsstart.
Silje ordner med blomster. Koordinerer med Kirsti og Åse.

KM-lag:
Invitasjon er lagt ut og påmelding er i gang.
Halgeir har bestilt premier.
Det ble en diskusjon rundt puljevakter. Åse sjekker med de lokale klubbene.
Egil blir tilstede på premieutdeling.
Silje ordner med noen blomster til KM også.

18/53 Organisasjonsplan for kretsen
Utsatt til etter NM.

18/54 Eventuelt
a) Lokalliga: Er i gang på Oppdal.
b) Sommerleir – Kirsti har ikke utbetalt enda, men må gjøres snarest.

Møtet avsluttet 21:30
Neste møte torsdag 8. november kl. 19:00 (Fossgrenda + Skype).
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

