MØTEREFERAT FOR OSLO BOWLINGKRETS

Møte: Styremøte
Møte nr.: 05.10.08
Dato: 17.11.2008
Sted: Veitvet Bowling Senter
Tid: 18.00 – 20.00
Til stede: Ellen Andersen, Jan Edvardsen, Trond Bergvaten
Ikke til stede:
Forfall: Ann-Katrin Østlie, Christian Rogne, Jon Ivar Oppegaard
Sendes til: Hele styret inkl. varamenn. Legges på OBKs hjemmeside
Referent: Jan Edvardsen

Saker:

Tekst

Agenda

•
Innkommet post
•
Økonomi
•
Protokoller/referater
•
Sportslig
•
Hjemmeside
•
Oslo Jr. Master
•
Møteplan fram til april 2009
•
Evt.
•
•
Brev vedr. støtte til veteranlag i Osloligaen
•
Faktura vedr. Aktivitetslederkurs i Trondheim (Ann-Katrin)
•
Faktura fra Bryn Trykkservice (spilleskjemaer for Oslolig.)
•
Kurs OIK (Ellen Andersen)
•
Brev fra NBF vedr. tek. godkjenning av div. haller i Akershus
•
Ellen hadde en kort gjennomgang av status. All føring av regnskap
er ført pr. oktober. Regnskapet viser ingen store avvik i forhold til
budsjett og endringer gjort i høst.

Innkommet post

Økonomi

Følges opp

Ellen/alle

Ellen

Protokoller
/referater

Det ble ingen gjennomgang av møtereferater siden sekretæren som
har ført de 2 siste referatene ikke var til stedet. Vi savner referat/
notat/rapport fra Kvinneseminaret.

Ale

Sportslig

Det har vært kontakt med personer og institusjoner for det videre
arbeidet. Men vi må ha en egen arbeidsprosess på dette uavhengig
av ordinær møtevirksomhet.

Alle/Jan

Hjemmeside

Jan har arbeidet med en ny hjemmeside med tanke på en egen
identitet for OBK, samt større fleksibilitet i bruk. Har hatt kontakt
med Hallgeir Ludvigsen for hjelp med de tekniske utfordringene, han
har sagt seg villig til å hjelpe til.

Jan/alle

Oslo jr. Master

Oslo jr. Master ble arrangert 17. – 19. oktober på Veitvet. En stor
takk til de som gjennomførte turneringen for OBK. For at vi for neste
sesongs Jr. Master skal bli enda bedre i forberedelsene bør vi lage
en rapport som danner grunnlaget for ev. endringer i opplegget.

Christian/Jon Ivar

Møteplan

Vi
1.
2.
3.
4.

Alle

har følgende plan for møter fram til april 2009:
14. januar
11. februar
11. mars
20. april (styremøte og årsmøte)

Vi har lagt opp til en møteplan som tar hensyn prosessen fram til
Forbundstinget i slutten av mars 2009.
Evt

2

•

Møte med Osloliga-hallene vedr. budsjett og andre saker
rund gjennomføringen av Osloligaen.

•

Styrehonorar, på årsmøtet (2008) ble det vedtatt at

1

Jan tar kontakt med
Roger Johansen for
møte.
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styremedlemmer skal få en godtgjørelse for arbeidet i
styret. Jan lager et forslag til fordeling.

Jan

Møtet avsluttet ca kl 20.00
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