MØTEREFERAT FOR OSLO BOWLINGKRETS
Møte: Styremøte
Møte nr.: 4.10.08
Dato: 20.10.2008
Sted: Veitvet Bowling Senter
Tid: 20.40 – 21.30
Til stede: Ann-Katrin Østlie ,Trond Bergvatn , Jon Ivar Oppegaard, Christian Rogne
Ikke til stede: Ellen Andersen
Forfall: Jan Edvardsen, Terje Vestby Andersen, Sverre Lund
Sendes til: Hele styret inkl. Varamenn, samt ligasekretær. Legges på OBKs hjemmeside
Referent: Christian Rogne

Saker:

Tekst

Agenda

•
•
•
•
•
•
•

Innkommende Post

•
•

Økonomi
Sportslig

Osloliga

Oslo Junior Masters
Hjemmeside
Neste møte

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

Mail angående rekruttering fra Kjenslie
Brev angående jubileumscup for Sofiemyr BK
Dette er OK. Vi underretter NBF.
•
Ingen
Det har vært reportasje i Østlandets Blad angående 8 skole elever
som har bowling som valgfag. Christian sjekker opp hva dette går ut
på.

Christian

Christian

Vi bør sjekke med skolekretsene i Oslo og Akershus om hvilke
muligheter det er å for å få bowling inn i skolen.
Oppdatering av Osloligaresultater tar for langt tid. Vi bør sjekke om
det er mulig å få dette gjort litt raskere. Det bør også utnevnes
personer i de forskjellige avdelingene som har ansvar for
oppdatering av resultater (lagscore og poeng) etter hver runde.
Oslo Juniormaster er vel i havn. Vi takker alle som har stilt opp for å
gjøre dette mulig også i år. Alt i alt var det ett vellykket
arrangement. Det må lages en evaluering av arrangementet
Forbundsstyret presenterte den 20.10 ett konsept som gjør at alle
kretser kan få samme platform, design og funksjonalitet.
Neste møte 17. November 2008

Jon Ivar

Christian
Evt

•

•

.

Kretsmesterskap Sgl/Dbl
Kretsmesterskapet ble i 2008 arrangert på Veitvet, i 2007 på
Lille Paris, i 2006 på Holmen. Vi ser på mulighet for å legge
dette til Strømmen denne gangen.

Christian
Jan

Det vil kommende helg bli arrangert aktivitetslederkurs i
Trøndelag, av Ingrid Hansen. Det var forespørsel om Ann
Katrin kunne stille,slik at hun kunne brukes som
aktivitetsleder på Hønefoss senere i år, sammen med Ingrid.
Vi sender Ann Katrin som da får dekket reise og opphold.

Møtet avsluttet ca 21.30
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