Oslo, 08.04.2002

MØTEREFERAT FRA STYREMØTE 04.04.02
Tilstede: Sverre Lund, Olav Olsen, Marianne Haukås, Sven Tore Iversen, Morten Johansen og Anne Lise Jensen.
(kom litt ut i møtet)
Stemmeberettigede: 6
1. NM – LAG 2002
- Mottatt svar fra Metro Bowling v/ Ivar Hoff og Veitvet Bowling v/ Sverre Lund. Det var så stor
differanse i pris på tilbudene at vi ser oss nødt til å gå for det rimeligste tilbudet. Det ble stemt på dette.
Sverre Lund var ikke med på stemming da han er innblandet part. Stemmer 3-1 for Veitvet.
- Marianne mailet søknad til FS den 2. april vedrørende mulighet for å flytte NM en helg da det kolliderer
med Cup finalen i fotball. Veldig vanskelig å oppdrive hotell. Dette venter vi en tilbakemelding på.
- Program/innbydelse – Marianne sjekker med datterselskapet Borg AS på jobben om de kan eventuelt
sponse oss med dette. Kommer tilbake med dette på et senere tidspunkt.
- Transportmuligheter – dette kan vi diskutere med Per Arne Olsen. Han har arrangert dette før. Vet ikke
om vi skal ha denne muligheten til deltagerne ennå. Se litt nærmere på saken. Kommer tilbake på et
senere tidspunkt.
- Sponsorer – skal vi prøve å få noen sponsorer? Eventuelt hvem kan vi spørre? Kom mange forslag.
Hotellet vi innlosjerer, taxi selskaper, Hakongruppen, etc. En må oppnevnes som ansvarlig for dette hvis
vi aktivt skal gå inn for å skaffe oss sponsorer. Hvem vil ta på seg dette? Kommer tilbake på dette.
- Kopimaskin – Marianne undersøker med jobben sin om de kan sponse oss med en høyvolumsmaskin
denne helgen. Dette for å få så rask resultatservice som mulig.
2. Terminlistebehandling
- KM-LAG – vi bestemte oss for at det alltid skal arrangeres siste helgen før LAG-NM. Enstemmig
vedtatt. Dette er som regel den siste helgen i oktober. Alle kretsene er enige om dette.
- KM sgl/dbl – vi har tidligere sendt et brev til alle kretsene med forespørsel om vi ikke skal samle oss om
å arrangere dette samme helg i alle kretser. Det var en del kretser som da var enige med oss, men også
noen som ikke synes det var viktig. Sven Tore sender nå en mail til alle kretsene om at vi arrangerer KM
sgl/dbl 14-16 mars 03, selv om flertallet av de andre kretsene har valgt å arrangere det i slutten av april.
Vi er den største kretsen og vi føler at det er viktig å få KM med på NM kvalifiserings seriene. Da må det
arrangeres før begynnelsen av april.
- Søknader om henholdsvis KM lag og KM sgl/dbl må sendes. Vi sender dette til haller som er store nok til
å arrangere disse turneringene. KM lag krever 10 baner til finalen. KM sgl/dbl krever minimum 10 baner.
Skal alle klasser spille samtidig med samme spilleform og klasser som i fjord krever det 20 baner.
- Vi har flyttet 5 turneringer i fra opprinnelig søknadsdato.
Clever Points – Sofiemyr – flyttet fra 21-23 februar til 7-9 februar. Sven Tore ringer Sofiemyr.
Svar: OK
MGP Februar – Metro/Lillestrøm – flyttet fra 20-23 februar til 13-16 februar. Marianne ringt Børre
8.april. Kommer tilbake til oss.
Svar: OK
MGP Mars – Metro/Lillestrøm – flyttet fra 13-16 mars til 6-9 mars. Marianne ringt Børre 8.april.
Kommer tilbake til oss.
Svar: OK
Frogner’s 8’er – Frogner – flyttet fra 14-16 mars til 20-22 september. Olav godkjent dette.
Svar: OK
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Vintercup – Solli – flyttet fra 14-16 mars til 27.2-2. mars. Marianne ringt Øystein 8.april. Kommer
tilbake til oss.
Svar: OK
Kolbotn Open – Kolbotn – er ikke på terminlisten. Marianne ringer Jan og spør om de har trekt
turneringen eller om den er uteglemt fra terminlisten.
Svar: OK – Marianne snakket med Jan 8. april. De har trekt turneringen direkte hos NBF.
Det var en del skrivefeil i terminlisten fra NBF. Dette noteres i brev og sendes NBF før fristen 20. april.
Utenom disse feilen så ser det veldig bra ut.
3. Drakter / Gensere
- Spilledrakter – Veteranlaget v/ Trygve Nagell har sendt beskjed om at de trenger drakter til sluttspill. Vi
fant ganske mange nye drakter liggende på Veitvet. Morten tar disse med seg og leverer det ønskede
antall til Trygve. Veteranlagene fortsetter å bruke disse draktene enn så lenge.
- Juniorene har gitt uttrykk for at de trenger nye spilledrakter. Det ble bestemt at dette skal vi kjøpe.
Draktene til juniorene er veldig utslitt. Morten undersøker priser på t-skjorter gjennom Bowling 1. Bør
kjøpe kvalitet slik at draktene holder en stund. Sjekke opp i dette. Innhente tilbud fra forskjellige
leverandører. Juniorsluttspillet er i begynnelsen av mai, draktene må være klar til da. Vi kjøper inn ca. 20
drakter til juniorene.
- Gensere – vi i styret trenger nye gensere til å ha på oss ved arrangementer. Vi trenger også noe til å ha
under genserne når det blir litt varmere i været. Olav kom med forslag om å kjøpe inn skjorter i stedet for
t-skjorter. Dette for å fremstå med litt mer stil. Marianne foreslo at vi kunne spørre en del
klessforretninger om de var villig til å sponse oss med disse genserne og skjortene. Vi snakker om et
antall av ca. 10 av hvert slag. Marianne undersøker litt.
4. Diverse
- Lille Paris – brev fra kontrollkomiteen med beskjed om at Lille Paris er ikke lenger godkjent hall. For
mye feil. Blir under kjent den 30. april. Ta kontakt med hallen og hør om de planlegger å få ordnet de
tingene som er feil, med tanke på å få godkjent hallen igjen. Hvis ikke den blir godkjent må vi revurdere
masse ting. Vi har Osloliga der. Må eventuelt flytte det til en annen hall.
- Fått brev fra Lotteritilsynet – vi har søkt om automater. Beskjed om at en tilbakemelding vil bli gitt innen
12-16 uker pga. stor pågang.
- Osloliga – kontakte Per Kaare og høre om han kan komme på møte 15.april. Vi trenger en oppdatering på
hva vi gjør med Osloliga neste år. Hvilken avtale har vi med hallene?, problemstilling vedrørende siste
utjevningskamp i 3.divisjon, er satt til 8.mai. Mange reiser til NM denne dagen. Sven Tore ringer Per
Kaare og inviterer han til 19.30.
- Internett – websidene våre. Nå har vi fått organisasjonsnummer og da kan vi få webside med .no bak
oslobowlingkrets. Forslag om vi skal kjøpe obk.no. Sven Tore sjekker opp om det er ledig. Vi ble alle
enige om at vi kjøper obk.no hvis det er ledig.
NESTE STYREMØTE ER SATT TIL MANDAG 15. APRIL KL. 18.00 PÅ VEITVET.
DET BLIR OGSÅ ARRANGERT MIDDAG FOR OSS I STYRET RETT ETTER MØTET. BESTILT
BORD TIL KL. 21.00 I SENTRUM. HOLD DERFOR AV DENNE DAGEN.

Med vennlig hilsen
for Oslo Bowling Krets
Marianne Haukås
sekretær
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