Oslo, 08.01.2003

MØTEREFERAT FRA STYREMØTE 16.12.2002
Tilstede: Sverre Lund, Olav Olsen, Morten Johansen, Sven Tore Iversen, Heidi Gjester, Marianne Haukås og
Anne Lise Jensen
Antall stemmeberettigede: 6
1. INNKOMMEN POST
- Brev fra Trygve Halvorsen. Informasjon om at Mads Sandbekken, Red Crown er tatt ut på
juniorlandslaget.
- Brev fra teknisk komite. Gjelder godkjenning av haller. Kolbotn har fått dispensasjon til 30.06.03.
Metro Bowling Skøyen er ikke godkjent. Overtrampen virker ikke. Taes til etterretning hvis det blir
aktuelt å arrangere turnering der.
- Red Crown har sendt søknad om støtte til Hajen Cup for juniorer. De har fått støtte for 6 spillere à kr.
770,- Brev fra Oslo IK – Stølsgutta BK er ikke lenger registrert som klubb. De skylder oss kr. 2.000,- og
spiller fremdeles Osloliga. De kan ikke fortsette å spille osloliga dersom de ikke er registrert som klubb
i OIK. Sverre kontakter Tom Amundsen og spør hva som skjer.
2. SØKNAD AIK
- Sverre og Olav har sendt søknad om støtte til juniorarbeid til AIK. Budsjettforslag måtte vedlegges. OK
3. KRETSTING 2003
- Dato for kretstinget vårt ble satt til mandag 3.mars kl. 20.00. Vi ringer Ekeberg og skaffer lokaler der.
Frist for innkomne forslag ble satt til mandag 24.februar.
- Marianne lager innkalling og sender ut denne i begynnelsen av januar. Ringer Ekeberg og skaffer
lokaler.
- Olav begynner å oppdatere protokollen. Få rettet alle feil som ble kommentert i fjor. Sjekk referat fra
kretstinget 2002.
Forslag som kom inn fra oss var følgende:
- Endre premiering i Osloliga. Det ble diskutert en del rundt dette. 3.divisjon kr. 1.500,- pr. lag. Totalt kr.
7.500,- i 3.divisjon. 2.divisjon kr. 4.000,- pr. lag. Totalt kr. 8.000,- i 2.divisjon. 1. divisjon, premiering
til de 3 beste lagene. Kr. 7.000,- 1.plass, kr. 2.000,- 2.plass og kr. 1.000,- 3. plass. Totalt kr. 10.000,- i
1.divisjon.
- Endringer av KM. Primært sgl/dbl. Sjekk først om vi kan endre dette uten tillatelse fra kretstinget. Sven
Tore sjekker opp i denne saken. Eventuelt kontakte Per Kaare, Øystein og Jan dersom han ikke finner ut
av det.
- Lage håndbok for kretsen (slik som BBK) og sende ut til klubbene. Ble vel ikke helt enighet om hva vi
gjør her. Tar dette opp på neste møte igjen.
4. KM SGL/DBL 14-16 MARS 2003
- Sted – hvor skal vi arrangere det. Ikke sent søknad til haller enda. Hallen vi arrangerer det i bør ha
minimum 12 baner. Vi sender søknad til Strømmen, Metro Lørenskog og Holmen. Marianne sender
søknad så fort som mulig.
- Plakat – vi må bli enig om hvordan vi skal arrangere før plakaten sendes. Ta dette opp på neste
styremøte. Når vi er enig sender Marianne ut plakat til haller og klubber.
- Damer – bare ha 1 klasse både sgl og dbl. Hcp. system 0-5-10-15.
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Herrer – 3 klasser. A, B og C/D.
Junior – samme som i fjor. 1 klasse. %basert hcp. system.
Premier til følgende:
Damer: 3 medalje plasser samt pokaler i både sgl og dbl. Damer får også beste
dame premie i hver klasse i tillegg
Herrer: 3 klasser med 3 medalje plasser samt pokaler både i sgl og dbl.
Herrer får også premie for beste C og D spiller i tillegg.
Junior: 3 medalje plasser samt pokal.

5. BUDSJETTFORSLAG 2003
- Lage et forslag som godkjennes på neste styremøte. Gå igjennom poster og få det mest mulig korrekt.
Må være klart til kretstinget.
- Hva er de 6.000,- som er satt av til spilleavgifter til NBF på budsjettet i fjor. Heidi sjekker dette.
- Administrasjonsutgifter må sees nøyere på.
- KM sgl/dbl bør sjekkes opp prismessig.
- Eventuelt få inn automatinntekter dersom vi får dette.
6. EVENTUELT
- Forslag fra Heidi – Osloliga – en høring i fra spillerne som spiller. Eventuelt legge noe ut på nettet.
Spørsmål til spillerne. Eventuelt lage et spørreskjema og gi til lagene i hver avdeling. Morten tar ansvar
for dette og kommer med et forslag til neste styremøte. Kontakte Per Kaare og få hjelp hvis ønskelig.
- Heidi hadde kommentarer på møtevirksomhet. Hun har veldig mye å gjøre og føler ikke at det er behov
for henne å være på alle styremøtene. Hun trenger bare å være til stede der tall skal fremlegges. Hun
kan oversende tall som vi andre tar med på møtene hvis det er ønskelig.
- Sven Tore har gitt seg som bowlingspiller og vet ikke om han stiller til gjenvalg. Gir oss beskjed
dersom han vil ut.
- Sverre tar gjenvalg.
- Morten tar et år til.
- Anne Lise sitter et år til.
- NM LAG 2002 – Vi har ikke betalt ut puljevaktene. Dette må gjøres å puttes inn i regnskapet til NM.
Sven Tore mailer Heidi en oversikt over hvem som skal ha penger og for hvor mange puljer de skal ha
betalt for. Det betales ut kr. 150,- pr. pulje. Øystein får i tillegg til alle puljene kr. 500,- som
turneringsleder.

NESTE MØTE ER SATT TIL ONSDAG 15. JANUAR KL. 18.00 PÅ VEITVET.
Med vennlig hilsen
for Oslo bowling Krets
Marianne Haukås
sekretær
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