Oslo, 17.09.2002

MØTEREFERAT FRA STYREMØTE 09.09.2002
Tilstede: Sverre Lund, Olav Olsen, Morten Johansen, Sven Tore Iversen, Børre Rosenkilde og Marianne Haukås
Antall stemmeberettigede: 6
1. NM LAG 2002
- Innbydelse
Denne er nå laget og klar til utsending. Vi sender denne til samtlige klubber og kretser i Norge, antall
123 klubber, 10 kretser, torsdag 12.09.02, 8 uker før arrangementet.
- Overnatting
Det er booket 100 rom på Rica Hotell Helsfyr. Fristen til klubbene er satt til 25.10.02. Hotellet ville
ikke strekke seg lenger enn til 18.10.02. Erik skal i møte med ledelsen her i løpet av uken og vi regner
ikke med at dette vil bli et problem. De som skal ha hotell vil forhåpentligvis være tidligere ute med å
bestille. Vi har skrevet i innbydelsen at de må bestille så snart som mulig. Skriftlig avtale med hotellet
foreligger. Prisene var kanskje litt høye. Marianne spør Erik om dette.
- Resultatservice
Sven Tore ordner alt rundt dette. Han setter opp puljevakter, turneringsledere, etc. Han må gi Marianne
en fullstendig oversikt innen 25.10.02. Helst så fort som mulig. Startlister skal sendes ut senest 28.10.02
- Program
Morten er ansvarlig for dette. Han skaffer tilveie eventuelle sponsorer, velkommen tekst fra folk i
kommunen eller idrettskretsene, etc. Alt utenom startlister. Dette må han overlevere Marianne innen
25.10.02 da programmet skal være ferdig 01.11.02
2. KM LAG 2002
- Premier
Sverre bestiller premier. 3 stk. damelag à 5 personer og 3 stk. herrelag à 6 personer. Gull, sølv og
bronsje til begge klasser.
- Hvor skal KM arrangeres?
Det har vært litt delte meninger her. Marianne har trodd at vi var enige om at det skulle arrangeres på
Veitvet. Derfor har det ikke blitt sendt ut noen forespørsel til andre haller om de vil arranger KM. Vi har
egentlig ikke så veldig mange alternativer. Vi er nødt for å ha 12 baner til finalepuljen, og da er det ikke
så mange haller å velge mellom. Vi ble enige om at vi spør Ivar Hoff om vi kan arrangere det på Metro
Bowling Lørenskog, eventuelt Metro Bowling Skøyen. Børre sender forspørsel til Ivar.
- Plakat
Marianne lager denne slik at den er klar til utsendelse. Putter da bare inn bowlinghall når det blir
avklart.
3. Bowlingbanen vår
- Morten kom med en forespørsel om Bowling 1 kunne få lov til å kjøpe bowlingbanen vår. De kunne
likeså godt gjøre det istedenfor å leie den. Idrettsdagen på Rådhusplassen er lagt ned i følge noen av
oss. Den ble jo ikke gjennomført i år som den ble i fjor. Marianne hadde noen innstillinger til dette. Hun
ønsker ikke at vi skal selge denne banen og tjene penger på det. Vi har fått dette gratis av Metro
Bowling Supply, og hun ønsker at vi skal forespørre Tom/Ivar om dette er greit før noe blir vedtatt.
Dette var greitt for resten. Vi kan eventuelt lage en avtale som sier at de kan låne banen, men vi eier
den. Dette betyr at hvis vi har bruk for banen må de som låner den levere den tilbake til oss når vi
ønsker det.
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4. Osloliga
- Vi mangler noen til å føre resultatservice i diverse avdelinger.
Avd.2 B – Freddy Furland OK pr. tlf. under møtet.
Avd.3 A – Børre sjekker med Trygve Nagell
Avd.3 D – Sverre sjekker med Strike
Avd.3 E – Spiller ikke Heidi her fremdeles? Sjekk med henne. Hvis ikke sjekker Børre med Metro.
- Startlister/oppsett
Disse ble sendt ut lovelig sent denne sesongen. Vi må prøve å være litt raskere med dette til neste
sesong.
5. Drakter
- Morten ikke tatt ansvar her. Olav hadde med seg kataloger på diverse tøy. Olav fikser og bestiller inn
drakter til juniorligaen og til oss.
6. E-CUP LAG 2002
- Vi har blitt europamestre for lag 2002. Oslo var godt representert ved Tom Ingholm, Per Kristian Eide,
Roy Åsheim og Petter Hansen. Olav kom med spørsmål om vi skulle gi dem en liten påskjønnelse for
dette. Eventuelt en middag sammen med styret.
- Dette satte i gang mange ideer hos styret og flere forslag ble gitt.
- Journalister – vi ringer rundt og snakker med avisjournalister, eventuelt lokal TV, og spør om de er
interessert i å lage et portrett av våre europamestre. Eventuelt en foto session først, med middag etterpå.
Børre er satt på saken og vi avventer eventuelt en respons fra han.
- Middag ble vi i alle fall enig om. Den er satt til 14.10. kl. 20.00
Vi kontakter de aktuelle spillerne og hører om de er ledig denne datoen.
7. Bowlingskole
- Hallvard Lukerstuen, Per Kaare Halvorsen og Bama har i samarbeid satt opp Åpent Hus, med en
etterfølgende bowlingskole for barn/ungdom på Veitvet Bowling. Åpent hus holdes søndag 22.09.02 fra
kl. 11.00-16.00. Søndag 06.10.02 starter bowlingskolen med sin første dag. Etter denne søndagen vil
den gå fast på torsdager.
- Vi har gitt kr. 3.200,- i økonomisk støtte til dette tiltaket. Pengene taes fra de 10.000,- som står på
inntektsposten på budsjettet vårt.
- Kjempebra tiltak. Fortsett.
8. Automat
- Marianne etterspurte dette. Sverre har vært og levert alle papirene til Ivar for at han skal hjelpe oss å
sette opp en automat. Sverre kontakter Dag Arne, 901 33 526, fra Fun Games og hører hvordan saken
vår går. Vi kommer tilbake til dette.
9. NBF – dårlig ledelse?
- Olav var svært misfornøyd med Forbundets hjemmesider og mente vi burde sende dem noen skriftlig.
- De venter fremdeles på referat fra dette møtet med samtlige kretser og FS i fra mars 2002.
- Lisenskortene var helt under mål i henhold til våre standarder.
- Blåboken – hvor er den????
- Generelt sett hele driften av Forbundet vårt.
- Sverre og Olav kladder et brev. Marianne leser korrektur.
NESTE MØTE ER IKKE FASTSATT. NÆRMERE BESKJED VIL BLI GITT.
Med vennlig hilsen
for Oslo bowling Krets
Marianne Haukås
sekretær

__________________________________________________________________________________________

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

