Oslo, 17.09.2002

MØTEREFERAT FRA STYREMØTE 20.05.2002
Tilstede: Sverre Lund, Olav Olsen, Morten Johansen, Sven Tore Iversen, Anne Lise Jensen, Marianne Haukås
Antall stemmeberettigede: 6 stk.
1. Innkommet Post
- Brev fra Akershus Idrettskrets – søknad om medlemskap i NIF/AIK fra Grønlia Bowlingklubb. Ny
klubb etablert på Fjellhamar. V/Jon Are Nordbrekken. Stiftet 11.04.02. Bare informasjon til oss. Vi
ønsker dem velkommen.
- Svar fra Lotteritilsynet – vi har fått godkjent Bingo med og uten entreprenør, samt at vi har fått lisens på
1 stk. automat. Marianne sjekker med Ivar Hoff om det er mulighet for å få automat på Skøyen.
2. NM LAG 2002
- Hoteller
Linne Hotell – mottatt skriftlig tilbud, gjelder 1.helgen i november.
Rica Bygdøy – fortsatt avtale på 40 rom. De har fått beskjed om 2. helgen i november.
Scandic Byporten – Marianne får skriftlig tilbud i morgen vedr. 2.helgen i november.
Clarion Royal Christiania – Morten sjekker pris her.
- Skriftelig avtale med hallen
Marianne ordner dette med Sverre.
- Periodisert arbeidsplan/fremdriftsplan
Marianne mailer FS i morgen.
- Transport
Olav sjekker pris med P.A.Olsen
- Sponsoravtaler
Marianne lager et oppsett på sponsoravtale som vi kan levere til eventuelle sponsorer. Alle prøver å få
inn sponsorer.
- Søknad om offentlig støtte.
Bestemt at vi ikke bruker tid på dette, da vi ikke får noen offentlig støtte allikevel.
- Invitasjoner
Invitasjoner lages til AIK , OIK og kommunen. Spørre dem om de vil ta del i åpningen av NM LAG
2002. Ordfører i Oslo, Per Ditlef Simonsen
- Innbydelse til NM LAG 2002
Få laget denne snarest mulig. Finne ut om det er regler for når påmeldingsfristen skal være.
3. Veteran og Juniorliga
- Sverre tar ansvar for disse to ligaene og melder på de korrekte antall lag. Prøve å få riktige
kontaktpersoner i år, da det var problemer med dette på veteranlagene i fjor.
- Juniorlaget vårt vant i ligaen i sesongen som nettopp er avsluttet. Veldig bra.
4. Osloliga
- Vel blåst er vi alle enige i.
- 15.06.02 er frist for avgjørelser. Sverre ringer Per Kaare.
5. Drakter
- Marianne får laget en avtale med trykking av logoer på skjorter og konvolutter gjennom Borg AS.
Sjekker med Erik om vi kan få en Umbro katalog da vi har bestemt oss for å gå for Umbro skjorten.

__________________________________________________________________________________________

Adresse: Oslo Bowling Krets, v/Sverre Lund, Lillebakken 6C, 1162 Oslo
http://www.oslobowlingkrets.no
Organisasjonsnummer: 983 985 491

6. NM SGL/DBL TROMSØ
- Det har vært mye diskusjoner rundt hendelsesforløpet i Tromsø. Sverre og Olav framla diverse brev
som gjenga hendelsen i Tromsø. Sverre og Olav ønsker en offentlig unnskyldning i fra NBF, hvis ikke
vil de gå grundigere til verks for å få en avslutning på hendelsen. Sverre og Olav hadde avtalt et møte
med Jan Edvardsen, samt at Rolf Gunnar Bøe skal være representert som en objektiv part. Dette møtet
skal finne sted torsdag 23.05.02 på Forbundskontoret kl. 16.00. Det ble enstemmig vedtatt at de deltar
på dette møtet. Sverre og Olav stemte ikke. Marianne ønsket å få et referat fra dette møtet, før eventuelt
andre løsninger ble satt til verks. Vi kommer tilbake til denne saken dersom det ikke kommer en løsning
ut av møtet.
NESTE STYREMØTE ER IKKE FASTSATT. VI KOMMER TILBAKE MED NÆRMERE BESKJED.
Med vennlig hilsen
for Oslo Bowling Krets
Marianne Haukås
sekretær
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