MØTEREFERAT FOR OSLO BOWLINGKRETS
Møte: Styremøte
Møte nr.: 03.09.08
Dato: 17.09.2008
Sted: Veitvet Bowling Senter
Tid: 18.00 – 19.40
Til stede: Ann-Katrin Østlie , Ellen Andersen, Jan Edvardsen, Terje Vestby Andresen, Christian
Rogne, Trond Bergvatn
Ikke til stede:
Forfall: Jon Ivar Oppegaard
Sendes til: Hele styret inkl. Varamenn, samt ligasekretær. Legges på OBKs hjemmeside
Referent: Christian Rogne

Saker:

Tekst

Følges opp

Agenda

•
•
•
•
•
•
•

Innkommende Post
Økonomi
Sportslig
Oslo Liga
Oslo Jr. Masters
Hjemmeside
Evt

Innkommende Post

•

Mottatt kopi av brev til klubber fra Idrettskretsene ang. For
lavt medl. antall.
Lotteritilsynet meldt at regnskap mottatt
Søknad om juniorstøtte ifbm Osloliga fra Frogner
Ellen utbetaler etter å ha gjennomgått lister fra
fjorårsesongen.
Søknad om støtte for turneringer fra Frogner
Jan svarer på dette.
Kvinneseminaret – fra oss møter Britt Østlund og Ann-

•
•
•
•

Katrin Østlie
Osloliga

Det er nå avtalt at Osloliga skal koste 420 kroner pr. spillende lag.
(dvs. samme pris for lagene som siste sesong)
OBK fakturer hallene for kroner 45,- pr. Kamp.
OBK går i forhandlinger med hallene angående kontrakt for å få
forholdet mellom hall og krets til å fungere bedre

Sportslig

Økonomi
Oslo Junior Masters
Hjemmeside

Neste møte

Evt

2

Jan kontakter Per Kaare Halvorsen angående de nye reglene for
Osloliga.
Som nevnt i referatet fra møtet 02.09.2008 ønsker OBK å gjøre noe
mer for barn og ungdom. Jan har snakket med Hallvard Lukkerstuen
fra Bama for å få mer informasjon om hvordan de drev
bowlingskolen sin
Bowling i skolen, som en type valgfag. Hvor vi holder ett minikurs
for elevene. OBK dekker kostnader for halleie m.m.
Regnskapet er ferdig ført frem til april i år.
Christian har sjekket pris i hallen, prisen pr. serie blir også i år 25,kroner pr. Serie. Plakaten vil bli sendt ut i løpet av uken. Puljevakt
er under arbeid.
Vi jobber med ny hjemmeside som er mer identitetsskapende, og
med mere struktur. Samt at det ønskes at det skal være mulig å
legge ut reportasjer og bilder. Jan har snakket med Halgeir
Ludvigsen vedr. nytt opplegg.
Vi sender ut invitasjon til klubbene samt forbundet til vårt neste
møte 20. Oktober.
Neste møte 20. oktober
•
Representasjonsdrakter – Jan sjekker med forbundet hva vi
kan få av tilbud på Umbro tøy. Christian tar med de
trøyer/gensere han har til neste møte.
•
Ordinært/oppfriskning Turneringslederkurs
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Jan sjekker med Øystein Jensen
Aktivitetsleder/Trener1 kurs
Dette er noe som ligger under forbundet
Idrettskonferanse – Jan orienterte styret om
idrettskonferansen, vi må bare være våkne for de ting som
skjer angående utbygging av anlegg. Det har vært en
prosess for utarbeidelse av planer for utbygging i OIK for
tidsrommet 2009-2012

.
Møtet avsluttet ca 19.40
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