MØTEREFERAT FRA 18.07.2001

Oslo, 19.07.2001

Tilstede: Sverre Lund, Olav Olsen, Marianne Haukås, Morten Johansen, Børre Rosenkilde og Anne Lise Jensen.
Antall stemmeberettigede: 6, leder har 2 stemmer ved stemmelikhet.

1.

Referat fra forrige styremøte
OK

2.

Innkommet post
-

Brev fra forbundet vedr. 2. divisjon herrer.
Alle har mottatt dette brevet, ligger også på hjemmesidene til forbundet. Er ikke et direkte svar på våre
spørsmål. Vurderte å sende et nytt brev med spørsmål om hvorfor de ikke svarer på våre spørsmål. Lar
dette avvente så lenge. Sverre kontakter Thor Backe fra Buskerud Bowlingkrets.
Vi ringer alle klubben underlagt OBK for å forsikre oss om deres standpunkt.
Sverre ringer Kolbotn, Sofiemyr og Solli
Børre ringer Metro og Lillestrøm
Marianne ringer Red Crown

-

Har mottatt Invitasjon til møte med stortingspolitikerne fra Akershus av Akershus idrettskrets. Møte er
satt til tirsdag 14.08.01 kl. 18.30-21.30 i Lesesal A 240, inngang Løvbakken. En av oss bør kanskje gå,
hvem kan denne dagen?
Påmeldingsfrist 13.08.01
Har også mottatt nyhetsbrevet ”Ajour med AIK”. Sverre leser alle når de kommer og tar eventuelt opp
interessante saker på styremøter. Vi beholder nyhetsbrevene i arkivert, slik at de som ønsker det kan
lese dem.

-

Mottatt møtereferater fra Bergen Bowlingkrets og Rogaland Bowlingkrets. Vi legger ut våre
møtereferater på web fra nå av.

-

Mottatt brev fra Osloidrettens Studieforbund vedr. etablering av støttenettverk. Vedlagt fulgte skjema
for utfylling innen følgende kompetanser: trenere, dommere, barneidrett, ungdomsidrett, toppidrett,
integrering, annet; hva. Lar dette ligge foreløpig.

-

Mottatt tilbud med tilhørende prisliste fra Scandic Hotell i Oslo. Beholder dette til evt. senere
anledninger.

-

Mottatt bladet ”Osloidrett”. Sverre leser igjennom og beholder hver utgave. Tar opp interessante saker
på styremøter.

-

Mottatt årsberetning fra Oslo Idrettskrets.

3.

Økonomisk status
Avventer til neste styremøte pga. Heidi’s fravær.

4.

Brev til alle klubbene m/ invitasjon til formannsmøte
Satt dato til onsdag 22.08.01 kl. 19.00. Legge påmeldingsskjema på hjemmesidene.
Marianne kontakter Øystein Jensen med tanke på møtelokaler på Lille Paris.
Vedlagt kopi av utsendte brev.

__________________________________________________________________________________________

Adresse: Oslo Bowlingkrets, v/Sverre Lund, Lillebakken 6C, 1162 Oslo
http://www.oslobowlingkrets.com

5.

2. divisjon herrer
Diskutert på et tidligere punkt. Se innkommet post.

6.

Idrettens Dag på Rådhusplassen 1. september
Arrangementet varer ifra 13.00 – 17.00. Vi kan kjører inn utstyr fra kl. 10.00 – 12.00
Sverre henter filten som skal brukes som bane på forbundskontoret.
Morten sjekker hvor stort (L og B) menneskebowlingteltet er og hva de eventuelt tar i pris for å leie det, evt.
om de vil sponse oss.
Marianne og Morten lager i fellesskap en brosjyre til arrangementet. Litt om bowling, samt nevne alle
haller/klubber i Oslo/Akershus med adresser.
Olav sjekker hvor mye plass vi hadde i fjor med PA.
Morten ringer Bowlingexperten for å høre om de har en laminatbane til låns, da vi synes at dette med filt,
plastkjegler og plastkuler er litt useriøst.
Sverre sjekker hva vi har lov til å reklamere for, om vi har lov å bruke reklame i det hele tatt.
Hallen i Oslo/Akershus må kontaktes for sponsing. Det er 14 haller i Oslo/Akershus + Drammen Bowling.
3 stk. haller v/ Ivar Hoff. Metro Bowling Lørenskog, Metro Bowling Asker og Ski Bowling. Marianne
kontakter Ivar.
3 stk. haller v/ Bowling 1. Strømmen Bowling, Jessheim Bowling og Drammen Bowling. Morten kontakter
disse.
2 stk. haller v/ Arne Svein Strøm/Sverre Rasmussen. Lille Paris og Torggata. Marianne kontakter Arne
Svein og Sverre.
1 stk. hall v/ Morten. Solli Bowling. Sverre kontakter Morten.
1 stk. hall v/ Petter Sætrang. Sverre kontakter Petter.
1 stk. hall v/ Are. Holmen Bowling. Undersøk om Heidi kan kontakte Are.
1 stk. hall v/ Arne B. Hansen. Bærum Bowling. Undersøk om Heidi kan kontakte Arne B.
1 stk. hall v/ Geir Olsen. Lillestrøm Bowling. Avvent med denne
1 stk. hall v/ ?. Aurskog Bowling. Avvent med denne.
1 stk. hall v/ ?. Årnes Bowling. Avvent med denne.

7.

KM-LAG 19-21 oktober
Hør med Sven Tore om følgende; plakat, er banene bestilt?, vi har snakket om at mesterskapet var satt til
Holmen Bowling, stemmer dette?, hvem har kontroll på resultatservice?
Avventer med resten av KM forberedelsene til neste styremøte.

8.

Eventuelt
- Spilleautomater
Marianne sjekker med Ivar Hoff om han kan spørre Norsk Lotteridrift om hva vi må gjøre for å få
automater.

Neste styremøte er satt til tirsdag 22. august kl. 18.00 på Lille Paris i 2. etg. Møterom innenfor restauranten.
Vi fortsetter med formannsmøte kl. 19.00

Med vennlig hilsen
for Oslo Bowlingkrets

Marianne Haukås
Sekretær
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