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

2.januar 2020 kl. 18:0 Fossegrenda + Skype
Egil Toftaker (Skype), Kirsti Rørvik, Åse Jacobsen, Herb
Cook, Silje Hagen (Skype) og Halgeir Ludvigsen.
Jan Roar Hansen
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

20/01 Referatsaker:
a. Referat:
• Referat fra styremøte 10.desember.
Fortsatt utestående melding til Orkla. Egil ordner det.
b. Post:
• Fra NBF: Tildeling av NM lag 2021.

20/02 Økonomi:
I forbindelse med den nye hvitvaskingsloven må Styret inn å legitimere seg i banken.
Kasserer vil ha regnskapet klar til neste møte og vil da ha svar på alle spørsmål.

20/03 Årsmøte og Ledersamling 27.februar
Saker:
• antall styremedlemmer
• oppdatert lovnorm.
• UU-fond - regler
Egil har ikke vært i kontakt med IK, men vil gjøre det snarest og gi beskjed om vi kan
benytte lokalene på idrettens hus på Tunga.
Styret tar ytterligere forberedelser på første møte etter at junior-NM er ferdig.
Valgkomiteens leder må kontaktes.
20/04 Organisasjonsplan
Utsettes til etter junior NM.

20/05 Terminliste
• KM-lag: Regnskap er ikke satt opp, men hallen har sendt faktura for baneleie.
Premier og avgifter er betalt.
•

KM sgl/dbl: Orkland/ Orkla er enda ikke forespurt. Egil tar kontakt.

•

NM junior:
Det er nå påmeldt 34 spillere, og vi regner fortsatt med offisiell åpning fredag
1630-45. Åse sender invitasjon til IR. Egil snakker med IK og spør samtidig om de
vil komme til åpningen.
Mesterskapskomiteen har ikke kommet med noe tidspunkt for møte enda.
NBF har ikke kommet med mer informasjon om streaming eller kulesjekk, men vil
antagelig bli avklart med mesterskapskomiteen.

Åse har sjekket med TBK om å være funksjonærer. Vi trenger 2 per pulje. Flere
fra styret vil være til stede under hele mesterskapet.
Kirsti sjekker med Nidar om mulighet for ekstrapremier. Åse kjøper inn blomster
til vinnerne.
Egil sjekker om han får sponset frukt.
Halgeir sjekk med NBF om reklamebanner.
•

NM sgl/dbl: Pga fristene på hotellet må vi ha invitasjonen klar til tidlig i februar.
Åse og Halgeir tar med et utkast til invitasjon + forslag til kontrakt og tar et møte
med hallen så raskt som mulig.

•

Juniorsamling blir 15.-16. februar. Åse og Halgeir sjekker med Heimdal ifm møte
om NM sgl/dbl. Silje sjekker med Tore, og Åse sjekker med Åke + Arvid. Åse
lager et kostnadsoverslag.

20/06 Eventuelt
a) Ingen saker.

Møtet avsluttet 20:25
Neste møte blir torsdag 30. januar kl. 18:00 (Skype).
Halgeir Ludvigsen
Sekretær

