Styremøte i Trøndelag Bowlingkrets
Tidspunkt og sted:
Tilstede:

Forfall:
Møteleder:
Referent:

8.november 2018 kl. 19:00 Fossegrenda+Skype
Egil Toftaker (Skype), Silje Hagen (Skype), Kirsti Rørvik, Åse
Jacobsen, Herb Cook, Veronica Sundberg Clausen og Halgeir
Ludvigsen
Kjell Arve Berg
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

18/55 Referatsaker:
a. Referat:
• Referat fra styremøte 25. oktober.
b. Post:
•
18/56 Økonomi:
Status uendret.

18/57 Terminliste og kommende egne arrangement
NM-lag:
Det er etteranmeldt et damelag, så det er nå 17 lag totalt og vi må skaffe noen
sparringer. Vi sjekker med juniorer først.
Pynting av hallen blir torsdag kl. 20.
Premieutdeling: Nasjonalsang både til damer og herrer. Vi har ikke premiepall som
passer for lag, så.vi ordner roll-ups og bakgrunn for gode bilder lagvis.
Vi må ha et møte med Frank for å avklare om alt er i orden med sosiale media og
streaming. Kirsti sjekker hvordan det går med anskaffelsen av kamera.
Vi skal ta lagbilder før spilling og lagene må informeres ved innsjekk. Halgeir tar med
kamera hvis det ikke er anskaffet. Herb tar med tripod.
Vi lager en spørrekonkurranse som settes i programbladet. Vi spør Christer Aker om å
hjelpe til med å lage spørsmålene. Det er blitt spurt om en del premier. Styret
oppfordres til å finne flere småpremier.
Kirsti har fått svar fra kommunen, og Erling Moe kommer til åpning på lørdag før
kvartfinalen. Sjekker om idrettskretsen kan komme til premieutdelingen.
Det er fortsatt ikke så mange sponsorer. Vi kan fortsette å sjekke fram til mandag
12/11. Annonser 500/1000 + moms for halv/hel side.
Det har ikke blitt så mye respons fra klubbene om puljevakter. Vi sender ut melding til
alle medlemmene på facebook-gruppen. Åse satte opp en foreløpig liste, men vi er
tidvis dårlig bemannet. Satser på at noen av de som blir utslått i løpet av fredagen kan
stille opp på lørdag.
Lenke til kulekontrollskjema legges av Åse i gjestebok en uke før turneringsstart.

Kirsti kjøper inn underlagsplater til skriverne.
Halgeir skriver ut baneskjema til de alle lagene.
Åse tar med noen pins som kan brukes til premiering.
Åse og Silje har ordnet blomster til KM. Hvis de er OK, så bestilles til NM fra samme
leverandør.
KM-lag:
Det er påmeldt 6 damelag og 19 herrelag.
Herb henter premiene.
Det er puljevakter til alle puljer.
Kirsti lager en oversikt over hvem som har betalt.

18/58 Eventuelt
a) Liste for Midt-Norsk må oppdateres.
b) Ny kretsrekord 2 serier herrer: Christer Aker i Kjægleknuseren.

Møtet avsluttet 21:45

Neste møte torsdag 22. november kl. 19:00 (Fossgrenda + Skype).
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

