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

12.mai 2019 kl. 10:00 Augustin Hotell
Egil Toftaker, Åse Jacobsen, Kirsti Rørvik, Herb Cook og
Halgeir Ludvigsen. Jan Roar Hansen (fra 10:38)
Silje Hagen
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

Egil ønsket velkommen til det nyvalgte styret.
19/27 Referatsaker:
a. Referat:
• Referat fra styremøte 6.mars.
• Referat fra årsmøte 14.mars.
b. Post:
• Fra TIK - Invitasjon til ledermøte 27.april.
19/28 Økonomi:
Regnskap ble sendt til revisorene før årsmøtet, men ble ikke ferdig revidert i tide.
Årsmøte godkjente regnskapet med forbehold om at revisorene ikke har store
merknader. Revisorenes beretning foreligger ikke enda. Kirsti må purre.
- Klubbkontingenter for ny sesong må sendes ut.
- Det er noen utbetalinger som er etterspurt (utenlandsturnering Åse og Sommerleir).

19/29 Årsmøte
På årsmøtet ble besluttet å arrangere en ledersamling.
Vi forsøker å avholde lørdag 15.juni. Egil sjekker om Idrettskretsen har et egnet
lokale. Alternativt blir det på Tyholt slik at det kan bli mulig å ha deltakelse på Skype.
Etter at det er best hvor det skal være, så må vi ringe til klubbene og informere om
ledermøtet, og få dem engasjert. Varsel om ledermøte sendes snarest. Hver klubb kan
ta med 2 personer til møtet.
Utkast til agenda:
1. Åpning ved leder
2. Presentasjon fra IK?
a. Hva kan de hjelpe klubbene med?
3. Presentasjon av kretsen
a. hvem vi er.
b. hva har vi gjort og planlagte arrangementer framover
c. hva kan vi gjøre for klubbene
d. hva forventer vi av klubbene
e. hvilke støtteordninger finnes i krets og NBF
4. Presentasjon og spørsmål fra klubbene – stikkord:
a. hvilke ambisjoner har klubben?
b. hvilke aktiviteter har klubben?
c. hva ønsker klubbene at kretsen skal bidra med?
d.
5. Valg av det siste styremedlemmet og valgkomite.
6. Bli enige om en aksjonsliste og kommende møter. Forslag til at neste ledermøte
blir under KM-lag (lørdag 9.nov).

Styret bør gå gjennom SWAT-analysen og behovsundersøkelsen i forberedelsen til
møtet.

19/30 Organisasjonsplan
Halgeir sender malen som klubbene bruker til styret.
Vi går gjennom oppgavene til styremedlemmene på neste møte.
Vi må også lage en årsplan. Hovedpunktene bør legges i et årshjul som sendes til
klubbene.

19/31 Terminliste
Kollisjon mellom turneringene til Molde og TBK ble avklart. TBK sin turnering vil gå
samtidig med Trx sin turnering da bare en av dem har finalespill.
NM junior – vi forespør Centrum.
Juniorsamling – vi prøver å ha den samtidig med ledersamlingen. Åse sjekker om det
er mulig, og invitasjon sendes ut innen 15.mai.
NM sgl/dbl – Åse har fått tilbud fra Panorama. Halgeir sender utkast til avtale til
hallen (Ronny).

19/32 Eventuelt
a) Vi sletter facebook-gruppen og beholder bare facebook-siden. Protokoll fra
styremøtene må også legges ut på facebook-siden.
b) Det vil bli arrangert 2 turneringslederkurs på Oppdal i juni, arrangert av Oppdal
BK/Lovkomiteen.
c) Jan Roar refererte litt fra ledermøte.
d) Halgeir og Åse refererte litt fra Tinget.

Møtet avsluttet 12:10
Neste møte blir mandag.3 juni kl. 18:00 (Støren + evt. Skype).
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

