Styremøte i Trøndelag Bowlingkrets
Tidspunkt og sted:
Tilstede:

Forfall:
Møteleder:
Referent:

17.januar 2019 kl. 19:00, Fossegrenda + Skype
Egil Toftaker (Skype), Veronica Sundberg Clausen, Åse
Jacobsen, Kirsti Rørvik, Silje Hagen (Skype), Herb Cook og
Halgeir Ludvigsen
Kjell Arve Berg
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

19/01 Referatsaker:
a. Referat:
• Referat fra styremøte 22. november.
b. Post:
• Fra NBF – spørreundersøkelse til kretsen – Kirsti har svart.
• Fra TBK – søknad, se sak 19/04.

19/02 Økonomi:
Status uendret.
19/03 Junior NM
Det deltar 7 spillere fra kretsen fra 3 klubber.
Vedtak: Vi støtter med kr 1000 spiller + 1 ledsager fra hver klubb, totalt kr. 10000.
Enstemmig vedtatt.
19/04 Søknader
Fra Trondheim BK for Åse Jacobsen og Grethe W.Fosseide.
For utgifter i forbindelse med utenlandsturnering i november 2018.
Åse inhabil.
Vedtak: Vi gir støtte på kr. 2000 for hver i henhold til tidligere vedtak.
Enstemmig vedtatt.
19/05 Årsmøte
Torsdag 14.mars kl. 1800. Sted: Fossegrenda + Skype.
HL sender ut årsmøtevarsel snarest.
Styret har ikke utpekt valgkomite, og må få det på plass snarest. Frist til å finne
kandidater til neste møte.
Sak til årsmøte: Hvor ofte skal kretsen arrangere mesterskap?
19/06 NM veteran
Det er påmeldt 238 spillere. Det blir 6 innledende puljer. Første pulje onsdag.
Pynting av hallen blir tirsdag 12. kl. 2000.
Åse sender forespørsel om puljeledere/funksjonærer til klubbene.
Vi må snakke med Frank for å sikre at vi har kamera ++
Programblad:
- Trenger ledere fra Egil og Halgeir snarest..
- Halgeir ordner med ny quiz + bilder + noe historie.
- Vinnere fra forrige quiz i dette bladet.
- Premier til quiz: Egil sjekker om vi får en fruktkurv.

Blomster til vinnere (5 sgl + 5 dobbel) – Veronica/Åse bestiller som sist.
Ekstrapremier til sgl (15 stk) – Kirsti sjekker med Nidar.
Frukt under spillet – Egil undersøker.
Herb kjøper en repeater for å bedre signalet inne på sekretariatet + får
funksjonærvestene til rens.
Kirsti ordner plakater etter mal fra forrige NM. Vi får hengt opp en stor på Heimdal
snarest + en mindre i de andre hallene.
Kirsti sender epost til idrettskrets og idrettsråd.
Vi foreslår møte med Heimdal onsdag 23. Herb sjekker med Ronny.
19/07 Eventuelt
a) Ingen saker.

Møtet avsluttet 21:25
Neste møte torsdag 31. januar kl. 18:30 (Fossgrenda + Skype).
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

