Oslo, 17.01.03
MØTEREFERAT FRA STYREMØTE 15.01.2003
Tilstede: Sverre Lund, Olav Olsen, Morten Johansen, Sven Tore Iversen.
Antall stemmeberettigede: 4

1. OPPFØLGINGSSAKER
- Stølsgutta – Sverre følger opp videre.
- Spørreundersøkelse – Morten jobber litt videre med dette. Vi ønsker en enkel undersøkelse som vi
kan legge på web, og eventuelt en mer utdypende for levering direkte til lagene. Forslag om å
levere den ut med planlagt infoskriv om osloligaen. Tar en avgjørelse på dette senere.
2. INNKOMMET POST
- Søknad fra Metro BK og Lillestrøm BK – Søknad godkjent. Svar mailes tilbake til Per Kristian
Eide som har sendt søknaden. Marianne ansvarlig for dette.
- Brev fra NBF – uttak til nye team er gjort. Informasjon om hvem som er på hvilket team.
- Brev fra NBF – Informasjon om kurs/utdanning i kretsene – se eget punkt.
- Brev fra NBF – uttak til junior Nordisk. Mads Sandbækken og Catrine Pettersen fra Red Crown er
tatt ut. Kjempebra.
- Søknad fra OIK – vi kan søke om støtte. Søknaden er fylt ut og returnert til OIK av Sverre og Olav.
(NB: Vi må ettersende følgende – årsberetning, budsjett og regnskap. Dette må ettersendes innen
15.03.03. Marianne ettersender når papirene er klare).
- Skoleidrettsdagen – mottatt påmelding til dette. Vi har meldt oss på og den går av stabelen 14.05.03
på Ekeberg. Alle må holde av denne dagen inntil videre beskjed blir gitt.
- Brev fra Red Crown Bowling Klubb – de søker om støtte til Catrine og Mads til Nordisk
Mesterskap for juniorer. De blir tildelt kr. 500,- hver fra kretsen. Enstemmig vedtatt. Olav ansvarlig
for å informere de om dette.
- World Cup Lag – spillerne fra Oslo er tildelt kr. 1500,- hver til dette mesterskapet. Enstemmig
vedtatt. Olav/Heidi ansvarlig for at de får penger.
- Brev fra Bowling 1 Strømmen – ønsker å arrangere Osloliga neste år. Sender dem et svar på at vi
ikke har tatt noe standpunkt på om vi skal bytte noen av hallene enda. Vi kommer tilbake igjen på
et senere tidspunkt.
3. OSLOLIGA
- Endret premiering i Osloliga. . 3.divisjon 1.plass kr. 1.500,- pr. lag. Totalt kr. 7.500,-. 2.divisjon
1.plass kr. 3.000,- pr. lag. Totalt kr. 6.000,-. 1. divisjon, premiering til de 2 beste lagene. Kr. 7.000,1.plass, kr. 3.000,- 2.plass. Totalt kr. 10.000,-. Total premiesum kr. 23.500,- i osloligaen til neste år.
Dette legges frem på kretstinget 3.mars.
- Lille Paris – vi sender dem et brev og spør hva de har tenkt til å gjøre i forhold til manglende
teknisk godkjennelse fra NBF. Marianne forfatter et brev.
- Vi jobber videre med retningslinjer for hallene som er med å arrangere osloliga. Styret innkaller Per
Kaare og samarbeider med han om dette.
4. KM SGL/DBL
- Forslag til den nye spilleformen ble godkjent under forutsetning av at vi får stor nok hall som
arrangør. Trenger minimum 12 baner.
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5. BUDSJETTFORSLAG 2003
- Forslag godkjent. Blir vedtatt på kretstinget.
6. FORSLAG TIL NBF’S TING
- Forslag om at OBK søker om et juniormesterskap og et seniormesterskap i kommende tingperiode.
Avventer dette til tingpapirer fra NBF er mottatt.
- Forslag om å endre regler for spillerbytte under lag NM.
- Forslag om å endre regler for startavgifter NM. Begrensning på hvor mye vi kan ta i startavgift i
dag. Få fjernet den.
- Umbroliga – nytt spilleoppsett for herrene. Færre omganger og haller. 5-6 kamper på en helg.
Sverre lager forslag.
7. TURNERINGSANSVARLIGE
- Sverre og Sven Tore har blitt valgt som turneringskomiteé. De er ansvarlige for å sette inn alle
søknader om turneringer i terminlisten. De fremlegger dette for resten av styret på neste styremøte.
8. KURS/UTDANNING
- NBF ønsker en oversikt over hvem som har trenerutdanning og turneringslederkurs. Vi sender brev
til alle klubbene i Oslo der vi ønsker en oppdatert liste i fra dem. Marianne og Olav ansvarlig for
dette.

NESTE STYREMØTE ER SATT TIL MANDAG 17.02.03 KL. 19.00 PÅ VEITVET.

Med vennlig hilsen
for Oslo Bowling Krets

Marianne Haukås
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