MØTEREFERAT FRA FORMANNSMØTE 22.08.2001

Oslo, 13.09.2001

1.

Klubber som stilte på møtet
- Lørenskog BK v/ Ole Gunnar Dalsveen
- Skru BK v/ John Norheim
- Lillestrøm BK v/ Kåre Vidar Haug
- Kolbotn BK v/ Jan Gravli
- Solli BK v/ Øystein Jensen
- Sofiemyr BK v/ Sven Tore Iversen
- Metro BK v/ Børre Rosenkilde
- Strømmen BK v/Morten Johansen
- Frogner BK v/ Olav Olsen
4 av disse 9 klubbene ble da representert fordi at de utvalgt sitter i styret til OBK.
2.

Velkommen
Sverre ønsker alle velkommen og gjør en rask presentasjon av styret.
Legger frem våre ønsker og mål med å sitte i denne kretsen, spør klubbene om hva de ønsker, hvem ønsker å
satse på hva, og en liten info om Idrettsdagen på Rådhusplassen førstkommende lørdag.

3.

Kolbotn BK – ikke interessert i juniorarbeid. Gjennomsnittsalder på 69 år. Har bare 7 medlemmer, men kan
eventuelt stille opp med arrangører.

4.

Skru BK – i utgangspunktet interessert i å få inn flere medlemmer. Disse også gjennomsnittsalder på 60 år,
men har ønske om å slå seg sammen med andre klubber for å få 1 stor klubb.

5.

Lørenskog BK – har pr. i dag 12 medlemmer, 3 osloligalag. Er interessert i nye medlemmer men sliter med
rekruttering. Tror det er for dyrt. Har mulighetene til å ta vare på eventuelle nye medlemmer.

6.

Lillestrøm BK – har pr. i dag 35 medlemmer, hvorav 1 er junior. De har ikke utdannede trenere, men er i
utgangspunktet interessert.

7.

Solli BK – er interessert i å ta opp et lite antall juniorer. Eventuelt få tak i elever fra idrettslinjene. Bygge
lenger enn det skolene gjør.

8.

Metro BK – er interessert i å ta opp et lite antall juniorer. Maks 5

9.

Sofiemyr – er interessert, men vil gjerne ha utdanning på trenere først.

10. Frogner – ikke interessert, satser bare på eliten.
11. Solli BK kom med et forslag på at det ble dannet små grupper rundt om i forskjellige haller. Samle disse 1
gang i måneden til turnering. Leie inn Ulf Hamnes for rettledning.
12. Konklusjonen etter dette møtet må jo bli at oppmøtet var veldig labert. Vi sender ut et nytt brev til alle der vi
viser til hvem som møtte opp og ikke, samt med en konklusjon på hva vi vil foreta oss.
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