MØTEREFERAT FRA 14.01.2002

Oslo, 15.01.2002

Tilstede: Olav Olsen, Marianne Haukås, Morten Johansen, Sven Tore Iversen og Anne Lise Jensen.
Antall stemmeberettigede: 5, leder har 2 stemmer ved stemmelikhet.

1.

Referat forrige styremøte
OK
- Oppfølging saker fra forrige møte, se egne punkt.

2.

Innkommet post
- Brev fra Ulf Hamnäs
Han ønsker oversikt fra alle kretser på hvilke aktiviteter vi har gjennomført og skal gjennomføre når det
gjelder utdanning, rekruttering, etc. Det som ble gjennomført i 2001 er følgende:
Turneringslederkurs for begynnere og videregående januar 01. Turneringslederkurs for det nye styret
august 01, juniorsamling desember 01.
Planer for aktiviteter for 2002 er følgende:
4 juniorsamlinger, trenerkurs, turneringslederkurs både for begynnere og videregående.
Sender et svar til Ulf med dette som innhold. Fristen på svar var 15.01.02. Sender brevet denne uken.
Marianne skriver brevet.

3.

-

Regning for juniorliga.
Sendes Heidi. Marianne ordner.

-

Mottatt organisasjonsnummer fra Brønnøysund. Det er 983 985 491.
Sender nå også søknad til Lotteritilsynet med vedlegg som er nødvendig. Ref. forrige referat. Sverre
ordner dette.

-

Brev fra OIK
Ref. forrige referat. Skoleidrettens dag på Ekeberg den 15.05.02. Svarfrist 24.01.02.
Sverre har snakket med Idrettskretsen og fått beskjed om at vi kan velge om vi ville være ute eller inne.
Vi kunne gi beskjed om vi trengte spesielle steder å være. Eventuelt at vi trengte jevn bakke å være på.
Kunne få oppnevnt sted på parkeringsplassen hvis det var ønskelig. Vi måtte bare spesifisere dette i
søknaden. Ved dårlig vær ville hele arrangementet bli avlyst både ute og inne. Arrangementet foregår
sannsynligvis på dagen så vi trenger hjelp fra andre dersom ikke folk kan ta seg fri fra jobben. Dette må
vi tenke på før det er for sent. Denne ble fylt ut av Olav. Sverre sender den til OIK.

-

Mottatt innbydelse til Veteran NM i Bergen. Dette bare til vår info. Klubbene er ansvarlig for å melde
på lag.

-

Mottatt søknadsskjema for turneringer til NBF. Frist for innlevering er 15.02.02. Klubbene har frist på
seg til å levere deres søknader til oss den 01.02.02. Sette oss ned mellom disse datoene og vedta.
Sjekket også om NM lag var satt opp i kalenderen som vi mottok fra NBF. Satt opp fra 01-03.11.02. Vi
hadde regnet med at det var helgen etterpå. Sjekke på nytt med hoteller og slikt.

NM-lag 2002
- Rud – ikke lenger aktuelt da det ikke er sikkert om noe ting lenger.
- Skøyen – kommer ny hall med 22 baner. Bygges av Ivar Hoff. Marianne snakket med Ivar. Helt klart
interessant å arrangere NM for lag i november. Hallen skal åpnes midten av august etter planen.
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-

-

Undersøke hvordan det kommer til å bli med parkering. Få en form for garanti at hallen blir ferdig i tide
til å arrangere et NM. Trenger litt tid på å spille inn banene.
Veitvet blir satt opp som andrevalg, da vi ønsker å arrangere NM for lag i 1 hall.
Sende et brev til begge haller om å få et pristilbud. Dette trenger vi da det skal leveres budsjett til
Forbundsstyret. Marianne skriver dette.
Oppnevnt arrangementskomité i henhold til huskelisten til NM. Kopi sendes til Forbundsstyret.
Følgende er oppnevnt:
Sverre - Koordinator
Sven Tore – Praktisk gjennomføring
Marianne / Heidi – økonomi
Også begynne å tenke på hva vi kan gjøre med arrangementet. OBK fyller 40 år i år. Skal vi arrangere
bankett eller ikke? Alle kommer med ideer til hva vi kan gjøre for å få det til å virke mer attraktivt.
I henhold til kalenderen til Forbundet er NM for lag satt opp fra 1-3 november 2002. Marianne har
sjekket ut Scandic hotell på Sjølyst om de hadde ledig plass. Sjekket feil helg da vi antok sist at det var
satt opp fra 8-10 november. Marianne sender skriftlig forespørsel til hotellet på den riktige helgen.

4.

Innkalling kretsting
- Marianne lager denne og sender til følgende mottakere: NBF, AIK, OIK, klubber underlagt OBK,
styremedlemmer i OBK, valgkomité i OBK.
- Bowlingrepresentanten i OIK bør ringes og informeres i tillegg til innkallelsen.
- Vi har satt Kretstinget til 04. mars 2002 kl. 19.00.
- Vi møter opp kl. 18.00 og holder et kort styremøte i forkant. Viktig at alle møter denne datoen.
- Lokasjon er litt usikkert enda. Vanligvis holdt på Lille Paris. Var interesse for at det skulle bli holdt
andre steder. Sven Tore har sjekket på Ullevål. Der er prisen som følger: Kr. 3.250,-. Vi får 20% rabatt
siden vi bestiller gjennom NBF. I tillegg må vi betale kr. 200,- ekstra fordi det er etter kl. 17.00.
Marianne sjekker priser på Scandic Hotell Triaden.
- Til denne datoen må følgende være i orden: Regnskap for 2001 samt Årsberetning. Dette er viktige ting
som vi må ta tak i snarest.

5.

KM sgl/dbl 15-17 mars 2002
- skal holdes på Lille Paris.
- Få inn priser av Sverre Rasmussen. Sverre ordner dette.
- Lage plakat. Marianne fikser dette.
- Ordne resultatservice, turneringsleder, puljevakter. Sven Tore ordner dette.
- Bestille premier. Sverre ordner dette.
- Alle må sette av denne helgen da vi trenger dere som puljevakter.

6.

Diverse
- Brev til de andre kretsene er forfattet av Marianne. OK etter en del rettelser. Dette sendes snarest.
Marianne ordner.

7.

-

Brev til Trygve Halvorsen vedrørende støtte til Juniorliga. Marianne forfattet dette. OK etter rettelser.
Dette sendes snarest.

-

Regnskapet. Har fått beskjed om at klubbene som skulle ha tilsendt regning etter KM-lag ikke har
mottatt dette. Spørre Heidi om hun har kontroll på alt som skulle være sendt. Osloligaregninger skal
være sendt. Har vi fått inn pengene? Marianne snakker med Heidi.
Snakket med Heidi i kveld. Hun skulle ringe Ellen og avklare disse tingene med henne. Har vært en del
problemer i og med at vi overtok midt i et regnskapsår. Heidi følger dette opp slik at alt kommer på
plass.

-

Heidi interessert i å få eget regnskapsprogram i kretsen. Samme program som hun i dag har på jobben.
Dette for å lette vår situasjon. Da kan regnskapet alltid følge den personen som egentlig tar over som
kasserer. Heidi sjekker priser.
Programmet koster ca. kr. 1.400,-. Det er en engangsutgift. Supportavtalen kommer på kr. 2.400,- i året.
Stemmer på dette ved neste styremøte.

NESTE STYREMØTE ER SATT TIL VEITVET BOWLING MANDAG DEN 18. FEB. KL. 18.00.
VIKTIG AT ALLE KOMMER PÅ DETTE MØTE DA KRETSTINGET SKAL HOLDES 14
DAGER ETTERPÅ.
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