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

10.desember 2019 kl. 18:40 Støren Hotell
Egil Toftaker, Åse Jacobsen, Jan Roar Hansen, Herb Cook og
Halgeir Ludvigsen. Silje Hagen (Skype)
Kirsti Rørvik
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

19/40 Referatsaker:
a. Referat:
• Referat fra styremøte 17.oktober.
Utestående: Sende tilbakemelding til Orkla ref. sak 19/35.
b. Post:
•
•
•
•
•

Fra MRIK: Nyhetsbrev.
Fra TIK: Nyhetsbrev.
Fra NBF/Mesterskapsgruppen – se sak 19/45
Fra NIF/NBF: Oppdatering av lovnorm – sak til årsmøte 2020.
Fra TBK: Søknad om støtte – se sak 19/42.

19/41 Økonomi:
Kretsen fikk kr. 13955 i momskompensasjon.
Fortsatt ubesvarte spørsmål siden kasserer ikke var tilstede:
• Er alle MNM fra klubbene innbetalt?
• Er sommerleir 2018 utbetalt?
• Er klubbkontingentene for 2019-2020 utsendt?
• Er sommerleir utbetalt?
• Er godtgjørelse for Kick off utbetalt?
• Er støtte til Åse og Christer utbetalt?
19/42 Søknader
Fra TBK for Åse Jakobsen, Grethe W. Fosseide og Christer Aker.
For utgifter i forbindelse med deltakelse i Ålborg International.
Åse inhabil.
Dette blir deres første tildelingene for sesongen 2019/2020.
Vedtak: Vi gir støtte på kr. 2000 for hver i henhold til tidligere vedtak.
Enstemmig vedtatt.
Fra TBK for Åse Jakobsen og Grethe W. Fosseide.
For utgifter i forbindelse med deltakelse i Origo Ladies.
Åse inhabil.
Dette blir deres andre tildelinger for sesongen 2019/2020.
Vedtak: Vi gir støtte på kr. 2000 for hver i henhold til tidligere vedtak.
Enstemmig vedtatt.
Fra TBK for Hanne Buran Spets.
For utgifter i forbindelse med deltakelse i Origo Ladies.
Hanne er ikke medlem av NBFs bruttotropper, og faller derfor utenfor det generelle
vedtaket om støtte til teamspillere.

NBFs Ungdomsutvalg har oppfordret alle kretser til å opprette et ungdomsfond som
det kan søkes støtte fra. Med kasserer tilstede vil styret fastsette et budsjett for 2020
som inkluderer et beløp til et slikt fond. Styret vil da foreslå noen retningslinjer som
kan vedtas på årsmøtet.
Enstemmig vedtatt.

19/43 Ledersamling
Av flere grunner ble det ikke praktisk mulig å gjennomføre under KM-lag.
Styret anser det ikke som realistisk å gjennomføre før årsmøte, men vil heller ha et
tidlig årsmøte med påfølgende ledermøte.
Vi sjekker med idrettskretsen om det lar seg gjøre å ha det på idrettens hus i
Trondheim torsdag 27.februar kl. 1800-2100.
Styret tar ytterligere forberedelser på første møte etter at junior-NM er ferdig.
Halgeir sender årsmøtevarsel før nyttår.

19/44 Organisasjonsplan
Utsettes til etter junior NM.

19/45 Terminliste
• KM-lag: Det må settes opp et regnskap og sjekkes at alt er betalt (baneleie,
premier, avgifter)
For senere mesterskap der vi setter bort mesterskap bør innbetalinger skje til
teknisk arrangør (gjelder hovedsakelig KM lag).
•

KM sgl/dbl: Orkland/ Orkla er enda ikke forspurt. Må gjøres innen neste møte.
Hvis Orkla sier nei så vil Heimdal være neste alternativ – det vil da bli en fin test i
forkant av NM.

•

NM junior: Åse har sendte inn søknad om aktivitetsstøtte til kommunen.
Åse sender invitasjon til IR. Offisiell åpning blir fredag 1630-45.
Egil vil snakke med IK i forbindelse med ledermøtet og spør samtidig om de vil
komme til åpningen.
Mesterskapskomiteen har signalisert at de vil ha et møte (også om NM sgl/dbl) –
det må avtales et tidspunkt og kan bli veldig nære mesterskapet.
Kontrakt med hallen er signert.
Flere må ta oppfriskningskurs slik at vi har godkjente turneringsledere + til jury.
NBF legger opp til at det blir streaming fra mesterskapet. Vi må snakke med Frank
Selvåg.

•

NM sgl/dbl: Pga fristene på hotellet må vi ha invitasjonen klar til tidlig i februar.
Åse vil lage et utkast til neste møte.

•

Juniorsamling 18.-19. januar. Åse har vært i kontakt med Åke, og han har sagt seg
villig til å være leder, men har ikke bekreftet datoen. Alternativ dato er 15.-16.
februar (NM veteran helgen). Må bekreftes snarest og publiseres.

19/46 Eventuelt
a) Gjenstående fra forrige møte: Åse har forsøkt å deaktivere Facebook-gruppen uten
hell, men ble utført i løpet av møtet. Protokoll fra styremøtene må også legges ut
på facebook-siden.

b) Kommunikasjons: NIF Digital har lansert Idrettens Office 365 for forbundet, og
det vil bli tilgjengelig for klubber og kretser etter hvert. Dette kan bli en mulighet
til å bedre kommunikasjon mellom forbund, krets og klubber.

Møtet avsluttet 21:15
Neste møte blir torsdag 2 januar kl. 18:00 (Skype).
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

