MØTEREFERAT FRA 18.02.02

Oslo, 04.03.02

Tilstede: Sverre Lund, Olav Olsen, Marianne Haukås og Anne Lise Jensen
Antall stemmeberettigede: 4, leder har 2 stemmer ved stemmelikhet.
1. Referat fra forrige styremøte
OK
2. Innkommet post
- Innbydelse til Kretsseminar
Skal holdes 16-17 mars 2002 På Rica Travel hotell Gardermoen. Sverre og Olav er påmeldt. Det betyr at
de ikke er tilgjengelig under KM sgl/dbl. Det må beregnes litt utgifter til dette Ting som blir tatt opp er
Rikets tilstand, seriesystemet, banebehandling, generell informasjon, sportslige aktiviteter senior/junior
samt kurs og utdanning.
-

-

-

Mottatt brev fra Trygve Halvorsen
Første brev er et svar til oss angående støtte til Kenneth Larsen. De klarer ikke å skaffe tilveie alle
billettene. Vedlagte de 5 billettene som Kenneth ikke hadde kastet. Kenneth har også fått sertifikatet i
mellomtiden og kjører nå bil. De 3 siste kampene blir da billigere å dekke inn. Får godta dette denne
gang, men sånne ting kan ikke skje på denne måten i fremtiden. Vi utbetaler følgende til Trygve
Halvorsen: 8 kamper à kr. 250,- (togbilletter) samt 3 kamper à kr. 150,- (bensinutgifter) Totalt kr. 2.450,Heidi lager ett billag på dette som Trygve må signere.
Fikk også et brev angående retningslinjer for oppmann for juniorlaget samt søknad om økonomisk støtte
til spiller på laget. Trygve etterlyser en søknad fra kretsen på å være oppmann for juniorlaget, da han i
tidligere sesonger ikke har blitt forespurt. Denne søknaden må komme i god tid. Denne søknaden kommer
vi tilbake til litt senere i sesongen. Trygve ønsker også kompensasjoner for sitt eget arbeide som oppmann
for juniorligaen. Dette være seg telefonutgifter, bensinutgifter til og fra haller dersom ikke spillet blir lagt
til hans egen hjemmehall (Kolbotn). Han ønsker kommentarer på dette og det kommer vi tilbake til på et
senere tidspunkt. Søker også om støtte til Kenneth Larsen for neste sesong. Kommer også tilbake til dette
senere.
Har også mottatt et brev til angående økonomisk støtte kretssamlinger for juniorer i samarbeid med
Rogaland. Det søkes her om kr. 15.000,- Dette er et beløp som skal dekke 2 samlinger. Første samling
skal avholdes 23-24 mars. Svært kort tid til. Det står lite beskrevet hva de egentlig skal gjøre. Hvem
gjelder dette, hva er kriteriene for å bli tatt ut, er ledere inkludert i budsjettet, etc? Vi sender et brev til
Trygve, med ovenstående kommentarer, samt en del betingelser for at vi skal støtte de med dette beløpet.
Olav tar kontakt med Trygve og diskuterer litt om kriteriene vi etterlyser. Olav og Sverre som er
junioransvarlig har blitt enige om at vi støtter dem med dette beløpet dersom våre kriterier blir oppfylt. Se
eget brev.

-

Brev fra Svein Roger Olsen vedr. forespørsel om økonomisk støtte. Svein Roger søker om økonomisk
støtte til Super Six turneringen som var i februar, samt en del andre turneringer i utlandet. Vi ble enige om
at støtte vil ikke bli gitt i sånne sammenhenger. Denne søknaden hører hjemme på klubbnivå. Ble også
enig om at vi kanskje skal vurdere å starte en ungdomsgruppe på kretsnivå. Dette tar vi opp på et senere
styremøte.

-

Brev fra Øystein Jensen. Han har avholdt turneringslederkurs på Bowling 1 Strømmen. Både
nybegynnerkurs og oppfriskningskurs. Oppfriskningskurs skal ikke koste deltagerne noe ting. Derimot
nybegynnerkurs skal betales. Prisen pr. deltager er kr. 200,-. Vi fakturerer Strømmen BK for de 4
deltagerne. Øystein skal også ha litt av potten. Han skal ha kr. 100,- pr deltager. Øystein godskrives kr.
400,-.
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-

Brev til kretsene angående KM arrangering.
Fått svar fra Rogaland, Østfold, Hedmark/Oppland og Vestfold/Telemark. Alle var positive til vårt forslag
unntatt Vestfold/Telemark. KM lag blir alltid satt opp siste helgen før NM-lag. KM sgl/dbl setter vi til
15-17 mars. Vestfold/Telemark satt denne til siste helgen før NM sgl/dbl. Dette betyr for denne kretsen at
denne turneringen blir ikke registrert som Nm kvalik. Dette vil ikke vi. Derfor blir KM sgl/dbl satt opp i
midten av mars hvert år for vår del.

3. NM 2002
- Brev med prisforespørsel til Metro og Veitvet ble bestemt OK etter små endringer.
- Komiteen som ble satt opp som ansvarlig for NM må mailes til bowling@bowling.no.
- Hotelltilbud. Fått svar Scandic Sjølyst. Fikk svært gode priser. Kr. 550,- (enkeltrom) kr. 340,(dobbeltrom pr. pers.) og kr. 295,- (trippelrom pr. pers.) De hadde ikke noe særlig godt mat-tilbud. Hadde
ikke restaurant på hotellet. Ble enige om at vi sender ut flere forespørsler til hotell i Oslo for å utvide vår
horisont litt. Folk vil helt sikkert bo i sentrum.
4. KM sgl/dbl 15-17 mars 2002
- Plakat OK etter endringer, blir sendt i morgen.
- Startavgift sgl kr. 380,-, dbl kr. 400,-. (Marianne glemt å rette dette på plakaten, ble 400,- / 420,-)
- Premier – pokaler til alle i finalene i alle klasser. Medaljer til alle på pallplassering i alle finaler. Sverre
fikser.
- Egen juniorklasse – bare sgl., en klasse. Handicap: 80%…. Se plakat. Startavgift kr. 200,-.
5. Terminlistebehandling
- Ble noen endringer på innsendte søknader. Rettede søknader blir sendt tilbake til klubbene med oppdatert
terminliste. Bør ta opp endringer av oppsettet. Eventuelt på Kretstinget etter årsmøtet. Se egen liste
- Vi skal gjennomføre KM sgl/dbl samt KM lag også til neste sesong. Ble enige om å sende søknad
vedrørende KM-lag oktober 2002 til Metro Skøyen. Lag-NM hallen. Søknad om KM sgl/dbl mars 2003
sendes til Veitvet Bowling. Dette må gjøres så fort som mulig.
6. Årsmøte 4. mars.
- Årsberetningen mailes til Olav. Han begynner å rette denne.
- Regnskap – Heidi/Ellen har dette klart med revisors beretning før møtet.
- Marianne tar med følgende: Årsberetning, Regnskap med revisors beretning, dagsorden, budsjett.
7. Diverse
- Oslo liga påmelding – kr. 500,- pr. lag. Er dette sendt ut til samtlige klubber?
- Årskontigent til OBK – kr. 500,- pr. klubb. Er dette sendt?

NESTE STYREMØTE ER SATT TIL MANDAG 04.03.02 KL. 18.00 PÅ EKEBERG. DETTE I
FORBINDELSE MED ÅRSMØTE.

Med vennlig hilsen
for Oslo Bowling Krets
Marianne Haukås
sekretær
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