Styremøte i Trøndelag Bowlingkrets
Tidspunkt og sted:
Tilstede:

Forfall:
Møteleder:
Referent:

31.januar 2019 kl. 19:00, Fossegrenda + Skype
Egil Toftaker (Skype), Veronica Sundberg Clausen, Åse
Jacobsen, Kirsti Rørvik, Herb Cook og Halgeir Ludvigsen.
Silje Hagen (Skype) fra 20:00
Kjell Arve Berg
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

19/08 Referatsaker:
a. Referat:
• Referat fra styremøte 17. januar.
b. Post:
• Fra NBF – Innbydelse trenerseminar 1.-3.mars. Se sak 19/09.
• Fra NBF – Bredde og rekrutteringsmidler, frist 1.februar. Se sak 19/09.
• Fra TBK – søknad, se sak 19/11.
• Fra MRIK – Nyhetsbrev: Det finnes en oversikt over støtteordninger til
idrettslag på idrettskretsens hjemmeside.
19/09 Økonomi:
Kirsti har betalt ut støtte til Junior NM i henhold til vedtak sak 19/02. Regnskap 2017
er kommet til Oppdal. Ellers status uendret.
Vi vil gi støtte til trenerseminaret. Vi dekker egenandelen for de trenerne fra kretsen
som vil delta, men setter en øvre grense på kr. 20 000.
Halgeir skaffer oversikt over hvem i kretsen som er aktuell og sender info direkte til
dem.
Støtte fra NBF til bredde og rekruttering: Vi søker om støtte til den planlagte
juniorsamlingen. Kirsti tar utgangspunkt i forrige juniorsamling og lager en søknad.
Åse tar kontakt med aktuelle trenere. Vi må få fastsatt dato.

19/10 Junior NM
Det deltok 7 spillere fra kretsen. I klassen Yngre Gutt ble Gaute Skar-Hovde, Haram
BK, Norgesmester og Andreas Engan Aas, Trondheim BK, nummer 2.

19/11 Søknader
Fra Trondheim BK for Christer Aker, Åse Jacobsen og Grethe W. Fosseide.
For utgifter i forbindelse med utenlandsturnering i januar 2019.
Åse inhabil.
Vedtak: Vi gir støtte på kr. 2000 for hver i henhold til tidligere vedtak.
Enstemmig vedtatt.

19/12 Årsmøte
Torsdag 14.mars kl. 1800. Sted: Fossegrenda + Skype.
Årsmøtevarsel er lastet opp på kretsens hjemmeside. Åse kopierer til Facebook.

Styret har ikke klart å få noen kandidater til å stille i valgkomiteen. Diskusjon om
mulige løsninger. Vi vil fremme et forslag til årsmøte for diskusjon om
styresammensetning.
Sak til årsmøte: Hvor ofte skal kretsen arrangere mesterskap?
Sak til årsmøte: Hvordan skal styret være sammensatt?

19/13 NM veteran
Premier: Ordnes av NBF. Det er 8 premier ut over PP-finalistene.
Vi hadde møte med hallen 23/1 og alt er i rute.
Plakater er trykt og henges opp på Heimdal og de andre hallene.
Vestene har vært til rens og må ha på ny logo. Herb sjekker med pris.
Herb har kjøpt repeater og sjekket i hallen.
Åse har send forespørsel til alle klubber og laget til en matrise over oppgaver. Frist
tilbakemelding er 8.februar.
Kirsti har sendt epost til kommune, idrettskrets og idrettsråd. Offisiell åpning på
onsdag kl.1730.
Fortsatt å gjøre:
Pynting av hallen blir tirsdag 12. kl. 2000.
Kirsti kontakter Frank.
Til programblad:
- Trenger ledere fra Egil og Halgeir snarest.
- Halgeir ordner med ny quiz + bilder + noe historie.
- Vinnere fra forrige quiz i dette bladet. OBS: Egil snakker med Gerda.
- Premier til quiz: Egil sjekker om vi får en fruktkurv.
Blomster til vinnere (5 sgl + 5 dobbel) – Åse bestiller som sist.
Ekstrapremier til sgl (15 stk) – Kirsti sjekker med Nidar.
Frukt under spillet – Egil undersøker.

19/14 Eventuelt
a) Ingen saker.

Møtet avsluttet 21:20
Neste møte torsdag 21. februar kl. 18:30 (Fossgrenda + Skype).
Det blir terminlistemøte + oppsummering av NM.

Halgeir Ludvigsen
Sekretær

