Oslo, 17.02.03
MØTEREFERAT FRA STYREMØTE 17.02.2003
Tilstede: Sverre Lund, Olav Olsen, Marianne Haukås, Sven Tore Iversen.
Antall stemmeberettigede: 4

1. OPPFØLGINGSSAKER
- Stølsgutta – klubben er utestengt i fra NIF. Lisensene blir trekt tilbake og de får ikke spille aktivt
spill. Alle kampene som er spilt i Oslo ligaen blir trekt tilbake og de som har spilt mot dem tildeles
5 poeng uansett tidligere resultat. Fremtidige kamper må spilles, men uten motstander. Per Kaare
informerer de gjeldende hallene om dette. Vi følger opp at de ikke lenger får spille Oslo liga.
Utestående på kr. 2.000,- føres som tap. Ønsker de å gjenåpne klubben kreves det at utestående
betales inn til kretsen. Saken avsluttes pr. i dag.
- Spørreundersøkelse – følges opp neste gang. Ikke hørt noe fra Morten.
- Brev til Lille Paris – Marianne forfatter et brev. Sjekk med ØJ om det er kommet noen
forandringer. Oppfølging fra forrige referat.
- Bowling 1 Strømmen – sende dem svar så fort som mulig. Oppfølging fra forrige referat.
- Søknad OIK – årsberetning, budsjett og regnskap må ettersendes før 15.03.03.
2. INNKOMMET POST
- Søknad fra Marianne Haukås om økonomisk støtte fra kretsen til Nordisk i Tammerfors. Innvilget
kr. 1.500,-.
3. KLAGE PÅ TURNERING 141 FINALE MGP.
- Vi har mottatt klage på turnering 141 fra Marianne Haukås. Samlet all fakta og oversendte saken til
FS. Mottatt svar tilbake om at de ikke ønsker å gi oss råd da de vil være ankeinstans dersom en av
partene ønsker å anke en avgjørelse.
- Kretsen har tatt en avgjørelse på at vi ikke tar klage nr.1 til følge. Vi vil ikke pålegge
Metro/Lillestrøm å spille turneringen om igjen med medfølgende kostnader. Vedr. klage nr.2 krever
vi at klageren blir godskrevet sine uteglemte hcp poeng som beskrevet i turneringsplakat. Olav
forfatter et brev og oversender dette til arrangøren med kopi til NBF.
4. TERMINLISTE 2003 / 2004
- Sverre og Sven Tore presenterte forslaget til årets terminliste. Mottatt 12 søknader om turneringer i
fra diverse klubber. Turneringene er plassert og ok. Sverre må forandre Frogner’s søknad pga.
flytting, og fylle ut OBK sine KM søknader før overlevering til Forbundet. Han ordner dette i
morgen 18.02.03.
5. KM SGL/DBL
- Arrangementet er lagt til Metro Bowling Skøyen.
- Plakat ble sendt 13.02.03. A3 til hallene og A4 til klubbene. Påmeldingslister ble lagt ut i hallen
samme dag.
- Puljevakter – vi trenger en puljeleder, og en puljevakt til hver pulje. Vi har 6 puljer + finalespill.
Sven Tore er der hele helgen. Øystein er tilgjengelig hele helgen dersom ønskelig. Marianne sender
en mail til alle i styret om når de kan være puljevakter/ledere. Lage en oversikt over hvem som kan
og hvor. Sjekke deretter hvor vi mangler folk.
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Resultatservice – Sven Tore jobber med programmet og har dette klart til turneringen.
Pokaler og medaljer er bestilt. 6 i hver herreklasse, 3 i hver dameklasse, både sgl og dbl.

6. FORSLAG TIL NBF’S TING
- Mesterskap – vi søker om Junior NM 2004 og Lag NM i 2005. Marianne fyller ut søknader på
dette.
- Endring av regler for spillerbytte under Lag NM – Olav lager oppsett på dette.
- Endring av startavgifter NM – Marianne lager et oppsett på dette.
- Umbroliga – forslag til nytt spilleoppsett oversendes FS. Sverre ordner dette.
- Protestgebyr – endring av reglene om at du må ha med en krysset sjekk for innbetaling av
protesten. Olav ordner dette.
7. EVENTUELT
- Olav og Sverre skal arrangere ny juniorsamling på Veitvet 09.03.03 kl. 11.00. Brev sendes aktuelle
juniorer samt alle klubbene i Oslo. Marianne får tilsendt nødvendige opplysninger og brev og
sender dette.

NESTE MØTE ER ÅRSMØTE PÅ EKEBERG 03.03.03 KL. 20.00
FREMMØTE FOR STYRET ER KL. 19.00 – ALLE HAR MØTEPLIKT!

Med vennlig hilsen
for Oslo Bowling Krets

Marianne Haukås
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