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

21.februar 2019 kl. 18:45, Fossegrenda + Skype
Egil Toftaker (Skype), Silje Hagen (Skype), Åse Jacobsen,
Kirsti Rørvik, Herb Cook og Halgeir Ludvigsen.
Veronica Sundberg Clausen og Kjell Arve Berg
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

19/15 Referatsaker:
a. Referat:
• Referat fra styremøte 31. januar.
b. Post:
• Fra NBF – Svar på søknad om støtte til juniorsamling. Vi fikk støtte på
7500. Åse fastsetter dato – sannsynligvis slutten av mai, begynnelsen av
juni.
19/16 Økonomi:
Regnskap for 2017 er endelig signert av 2. revisor.
Regnskap for 2018 er ikke ferdig ført.
19/17 NM veteran - evaluering
Mesterskapet gikk meget bra. Vi diskuterte hvilke punkter som fortsatt kan forbedres.
Kirsti lager utkast til evaluering som skal sendes til forbundet.
19/18 Årsmøte
Torsdag 14.mars kl. 1800. Sted: Fossegrenda + Skype.
Kretsen vil fungere som valgkomite og vi trenger kandidater. Silje skriver en epost til
klubbene og ber om forlag. Ønskelig å involvere flere steder i kretsen nå som møtene
avholdes med Skype, så Egil snakker med Kristiansund.
Halgeir bestiller opp statuetter og krus for 2017/18 + eventuelle utestående fra
tidligere som kan deles ut på årsmøtet.
19/19 Terminliste
Halgeir hadde samlet de innkomne søknadene til et utkast til terminliste for neste
sesong. En turnering til Molde og TBK kolliderer og må fortsatt avklares. Så snart det
er gjort sendes utkastet til alle klubbene.
Turneringer til MNM: Stort sett som denne sesongen, men Oppdalstreffen går inn i
stedet for Håndtverkar'n.
KM sgl/dbl/jr 2019 skal avholdes utenfor Trondheim, og Egil snakker med Oppdal om
de er interesserte. Vi setter i så fall bort hele arrangementet til Oppdal BK, men vi
bestiller medaljer.
19/20 Eventuelt
a) Årsmøtet i Trondheim idrettsråd er 25.mars, og vi bør være representert.
Møtet avsluttet 20:50
Neste møte onsdag 6. mars kl. 18:30 (Fossgrenda + Skype).
Forberedelse til årsmøte.
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

