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

17.oktober 2019 kl. 18:00 Støren Hotell
Egil Toftaker, Åse Jacobsen, Jan Roar Hansen og Halgeir
Ludvigsen
Silje Hagen, Kirsti Rørvik og Herb Cook
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

19/33 Referatsaker:
a. Referat:
• Referat fra styremøte 12.mai.
b. Post:
•
•
•
•

Fra MRIK: Invitasjon til Galla lørdag 2.nov.
Fra TIK: Invitasjon til Hederskveld 1.nov.
Fra TIK: møte om anlegg – Åse var til stede.
Fra NBF: 2 nye spillere fra kretsen er tatt ut i juniortroppen.

19/34 Økonomi:
Revisors beretning mottatt 11.august. Ingen forbehold så regnskapet er godkjent i
henhold til årsmøtevedtaket.
MNM 2018-19 og støtte til Åse er utbetalt.
Ubesvarte spørsmål siden kasserer ikke var tilstede:
• Er alle MNM fra klubbene innbetalt?
• Er sommerleir 2018 utbetalt?
• Er klubbkontingentene for 2019-2020 utsendt?
Sommerleir:
Det deltok 6 deltakere fra kretsen. (Haram (byttet til Molde), Molde, 2 x Munken, 2 x
TBK).
Vedtak: Vi støtter med kr. 1000 pr deltaker.
Enstemmig vedtatt. Utbetales til klubbene
Kick off arrangert av NBF:
Vi fikk dekket mesteparten av reiseutgiftene av NBF. Diskusjon om å gi støtte til
reiselederne slik vi har gjort tidligere til Ungdomslekene. Åse brukt i tillegg mye tid i
forkant. Åse ble erklært inhabil.
Vedtak: Vi gir godtgjørelse til Åse på kr. 3500 og Tom på kr 1500.
Enstemmig vedtatt.
19/35 Søknader
Fra TBK for Åse Jakobsen og Christer Aker
For utgifter i forbindelse med deltakelse i Hammer bronzen schietspoel tournament
2019.
Åse inhabil.
Vedtak: Vi gir støtte på kr. 2000 for hver i henhold til tidligere vedtak.
Enstemmig vedtatt.

Fra Orkla for utgifter i forbindelse med junioraktiviteter i 2018
Kretsen gir støtte til deltakelse i junior NM og på sommerleir, og tiltak som involverer
flere klubber, men ikke til generelt juniorarbeide i klubbene. Tiltak på kretsnivå bør
også søkes om i forkant. Rekrutteringstiltak i klubbene kan også få støtte fra NBF.
Vedtak: Det gis ingen støtte ut over det som allerede er gitt til junior NM og
sommerleir.
Enstemmig vedtatt.
19/36 Ledersamling
Lørdag 9.november kl. 1400 på Oppdal. (KM lag helga)
Halgeir lager en invitasjon basert på utkast til agenda fra referat R190512 sak 19/31.
Egil sender til styret i klubbene.
På neste møte vil det være forberedelse, der vi går gjennom sakslisten og SWATanalysen og behovsundersøkelsen.

19/37 Organisasjonsplan
Utsattes til etter ledermøtet.

19/38 Terminliste
• KM-lag: Oppdal er forespurt og har sagt ja. Plakat laget og offentliggjøres snarest.
• KM sgl/dbl: KM 2019 var i Centrum, så KM 2020 bør legges utenfor Trondheim.
Vi spør om Orkland/ Orkla kan arrangere.
•

•
•

NM junior: Utkast til invitasjon er laget. Noen mindre korrigerende før den sendes
til mesterskapskomiteen for godkjennelse.
Budsjett må sendes til NBF.
Vi lager ikke programblad denne gangen.
Vi må sende invitasjon til IK /IR. Offisiell åpning blir fredag 1630-45.
Søknad om arrangementstilskudd fra Trondheim kommune – frist 1.desember.
NM sgl/dbl: Ingen endring.
Juniorsamling: Vi tar sikte på helgen 18.-19. januar. Åse lager budsjett basert på
tidligere samling til neste møte. Vi offentliggjør tidspunktet så snart som mulig.

19/39 Eventuelt
a) Gjenstående fra forrige møte: Vi sletter facebook-gruppen og beholder bare
facebook-siden. Protokoll fra styremøtene må også legges ut på facebook-siden.
b) Andreas Engen Aas, TBK satte kretsrekord på 8 serier for junior under Da Vinci
Tuben 18/9. Den nye rekorden er på 1903.

Møtet avsluttet 21:00
Neste møte blir torsdag 31 oktober kl. 18:00 (Støren + Skype).
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

