MØTEREFERAT FRA 29.10.2001

Oslo, 31.10.2001

Tilstede: Sverre Lund, Marianne Haukås, Sven Tore Iversen, Børre Rosenkilde, Heidi Gjester og
Anne Lise Jensen.
Antall stemmeberettigede: 6, leder har 2 stemmer ved stemmelikhet.
Tilstede utenifra: Wenche Andersen Oppegård (FS) og Geir Pedersen (Solli BK)

1.

MARKEDSSTRATEGI
Wenche Andersen Oppegård fra Forbundsstyret var invitert for å fortelle litt om markedsføring og
sponsoravtaler, samt det arbeidet FS har satt i gang. Det er startet et selskap som heter On Target som holder
til på Ullevål. Disse skal spesialisere seg på å få sponsorer til små idretter. De tilrettelegger og planlegger
events, konkurranser, reiser, osv. De tar 12% for den jobben de gjør.
Forbundet trenger 2 personer fra kretsen som kan være deres kontaktpersoner. Vi i kretsen må samle en
større gruppe på klubbnivå, som er de som skal utføre de events, konkurranser, etc. som blir gjennomført.
Det som er hovedmålet med dette er at pengene skal ut til det laveste nivået, dvs. klubbene. Det er også
derfor at vi trenger medlemmer fra forskjellige klubber som kan tenke seg at dette er interessant.
Wenche sine tanker og ideer ble satt stor pris på og det ble enighet om at vi sender ut et brev til klubbene
med info om dette og med svarfrist. Dette må gjøres raskt for FS har allerede fått en forespørsel på et
opplegg fra en mulig kunde. Wenche stiller opp når som helst/hvor som helst hvis det skulle være noe. FS
var totalt avhengig av at kretsene og ikke minst klubbene ble med på dette.

2.

REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE
-

3.

BREV ANG. FORMANNSMØTE
-

4.

KM-lag – hva skal vi betale til den enkelte? ØJ må i alle fall få betalt, da han er innleid utenifra. Sven
Tore tar betalt for resultatservicen og har sendt regning.
Osloliga – fremdeles ikke resultatservice i avd. 3C, jakter videre.
Ellers OK

Sverre fått to henvendelser.
Brooklyn 300 kommer sterkt tilbake i februar/mars 2002. De forventet stor rekruttering til neste år, og
ville gjerne avvente situasjonen til da med tanke på trenerkurs, etc.
Nes BK var en sovende klubb i år og har da med dette informert om at de er ikke interessert. Fint med
tilbakemelding fra de som ikke er interessert også.

INNKOMMET POST
-

Brev fra Akershus Idrettskrets – brevet gjaldt retningslinjer for tilskudd i 2002. Svarfrist på dette var
01.12.01. Vedlagt med søknaden må det være; Årsplan med budsjett for 2002, Siste fremlagte
årsregnskap, revisjonsrapport/- bekreftelse (må være underskrevet av revisor) og siste års beretning.
Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet. Her må vi skaffe til veie de papirene som
trengs samt at vi må sette opp budsjett for år 2002. Dette blir hovedpunkt på neste styremøte.
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5.

-

Brev fra Oslo Idrettskrets – brevet gjaldt invitasjon til å delta som bingoarrangør i 2002. Der var
svarslipp for interessert satt til 01.11.01. Vi er da litt sendt ute, men vi fylte ut mesteparten på møtet.
Sverre skaffer medlemsantall som også måtte være med på denne svarslippen. Etter dette må vi få inn
en del ting til. Vi må skaffe oss organisasjonsnummer. Vi fyller ut en vedlagt blankett og sende den til
Brønnøysund-registrene sammen med Idrettslagets lov samt protokoll fra siste årsmøte som viser valg
av nåværende styre. Sverre tar seg av dette. Sven Tore sa at de hadde prøvd å få organisasjonsnummer
tidligere og at det ikke gikk da OBK ikke hadde stiftelsesdato. Vi sender søknad og ser hva vi får
beskjed om å gjøre. Etter at organisasjonsnummer er skaffet må vi søke Lotteritilsynet om godkjenning.
Vedlagt søknad fylles ut når organisasjonsnummer er på plass. Med denne søknaden må det også
vedlegges en del dokumenter. Idrettslagets lov, datert og underskrevet siste årsregnskap, datert og
underskrevet siste årsberetning samt revisjonsberetning. Denne søknaden må sendes umiddelbart etter
mottatt organisasjonsnummer. Disse søknadene må så ettersendes til Oslo Idrettskrets.
Alle papirene som vi må vedlegge her må skaffes umiddelbart. Hvem gjør det?

-

Søknad om støtte – Irene Kragh Eckell har sendt inn søknad om støtte til WC i Thailand, Pattaya. Går i
perioden 4-11 november 2001. Hun ble innvilget kr. 1.000,-. Marianne tar med seg pengene til Irene.

-

Brev fra NBF – Kopi til oss. Advarsel til Strømmen Bowlingklubb om at de spiller med ukorrekte
spilletrøyer. Strømmen BK spilte KM-lag og da var skjortene i orden. Altså OK nå.

-

Resultatslister – beholdes ikke da de henger i hallene rundt omkring.

ØKONOMISK STATUS
-

6.

Heidi ikke helt oppdatert. Er OK pr. 29.06.01. Heidi setter seg inn i resten så fort som mulig og regner
med å være oppdatert innen kort tid. Bokført saldo pr. 29.10.01 kr. 247.742,-. Har en del utestående fra
Osloliga enda. Skal vi purre klubbene? Heidi tar også kontakt med banken for å opprette nettbank. For
tungvint å måtte fysisk gå i banken for å ordne ting.

DIVERSE
-

Konvolutter – Marianne og Heidi sjekker ut priser på dette og går til innkjøp. Kan ikke ta konvolutter
fra arbeidsplassen lenger.

-

NM neste år. Her må vi begynne planlegging. Vi tar dette på neste styremøte.

7. NESTE STYREMØTE ER SATT TIL MANDAG 26.11.01 KL. 18.00 PÅ VEITVET.

Med vennlig hilsen
For Oslo Bowlingkrets

Marianne Haukås
Sekretær
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