MØTEREFERAT FOR OSLO BOWLINGKRETS

Møte nr.: 15.01.2010
Møte: Styremøte
Dato: 13.01.2010
Sted: Veitvet Bowling Senter
Tid: 18.00 - 19.40
Til stede: Jan Edvardsen, Ann-Katrin
Katrin Østlie, Terje V. Andersen, Ellen Andersen
Ikke til stede:
Forfall: Christian Rogne, Jon Ivar Oppegård, Kai Westby, Sverre Lund
Sendes til: Hele styret inkl. Varamenn, samt ligasekretær. Legges på OBKs hjemmeside
Referent: Jan Edvardsen
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Følges opp
Innkommet post
Møteplan
Økonomi
Terminliste
KM single/dbl 2010
Årsmøtet
Evt.
Tildelingsbrev fra LotteriLotteri og stiftelsestilsynet
Brev fra NBF vedr. teknisk godkjenning av
Bowling 1, Jessheim
Brev vedr. søknad om bidrag fra Oslo
kommune for 2010
Div. informasjons/nyhetsbrev
informasjons
fra AIK
Neste ordinære styremøte blir mandag 8. Feb.
Årsmøte/styremøte 9.
9 mars
Videre møteplan kan ikke sette opp før årsårs
møtet er avviklet.
Purring av utestående fordringer fra klubbene
er sendt.
Underslagsforsikring er klar for signering.
Sende søknad til Oslo kommune vedr. midler
til idrettsorganisasjoner.
Skjemaer for liga/turneringsspill er sendt fra
NBF til klubber og kretser. OBK gjør som
tidligere, dvs. koordinerer alle søknader, og
ev. avholder møte med søkerne samlet før
søknadene returneres til NBF for endelig
godkjenning. Jon Ivar Oppgård organiserer
dette arbeidet.
På bakgrunn av de reaksjonene
rea
vi fikk vedr.
prosessen rundt valg av arrangørhall forrige
sesong, så sender vi ut nå forespørsel til flere
haller denne gang. Dette har i tidligere møte
blitt tatt opp. Christian sender forespørselen
til hallene. Fristen er satt til 31. Januar.
Prosessen ved utarbeidelse av beretninger blir
som følgende: Melding om årsmøtet offentligoffentlig
gjøres via nettet, gjøres minst 4 uker før
avvikling av årsmøtet. Alle som skal inviteres
blir kontaktet (NBF/Idrettskretsene, Oslo/
Akershus).
rshus). Sekretæren gjør som tidligere,
lager en "skisse" av beretningen, som sendes
til resten av styret for korrektur. Når alle tiltil
bakemeldinger er klare så samordner
Christian og Jan den endelige klargjøringen av
beretningen. Regnskapet klargjøres av kasser,
ka
og sendes til revisorene for revisjon.
Resultater for Osloliga 3.div ikke klare. Dette
må endres på snarest, slik at klubbene kan få
ut årsberetning

Alle

Ellen Andersen
Ellen Andersen
Jan Edvardsen
Jon Ivar Oppgård

Christian Rogne

Alle

Jan Edvardsen
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Sende ut melding om støtte til jr. vedr.
spilling/deltakelse i rene jr. turneringer.
Klargjøring av reglene ved oppvarming/innoppvarming/inn
spilling i Osloligaen. OBK sender et brev til
hallene vedr. dette for å få en lik praksis i alle
hallene OBK benytter til Osloligaspill.
Sende en forespørsel til alle klubber
klu
i OBK
vedr. arrangement av et Aktivitetslederkurs.
Mandag 8. Feb.
Husk at alle forfall meldes til leder.
Ca 19.40

Jan Christian
Jan/Chrsitian

Christian Rogne
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