MØTEREFERAT FOR OSLO BOWLINGKRETS

Møte nr.: 19.01.2010
Møte: Styremøte
Dato: 16.08.2010
Sted: Veitvet Bowling Senter
Tid: 18.00 - 20.00
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

Saker:

Tekst

Aganda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•

1. Innkommet
post

2. Møteplan

3. Økonomi

4. Terminliste
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Innkommet post
Møteplan
Økonomi
Terminliste
KM single/dbl 2010
Kursprogram
Sportslig
Evt.
E-post
post fra Akershus Idrettskrets vedr.
refundering av feilaktig tildelte midler.
•
E-post
post vedr. momskompensasjon for
idrettslag og kretser.
•
Tildeling av administrasjonsbidrag
administrasjonsbid
fra Oslo
kommune.
•
Årsrapport fra Akershus Idrettskrets.
•
Ajour fra AIK (nyhetsbrev)
•
E-post
post fra Pat Torgersen
Forslag til møteplan fram til nyttår:
•
Mandag 13. september
•
Mandag 11. oktober
•
Mandag 15. november
•
Mandag 6. desember, julemøte med
middag
På vanlig måte vil det bli sent ut møteinnkalling i
forkant av møtene. Vi ber om at styrets
medlemmer gir tilbakemelding hvis noe ikke
passer.
Under sommeren har det ikke skjedd så mye på
økonomifronten. Søknad om bingomidler er sendt
Oslo idrettskrets.
Etter søknad er følgende spillere fra OBK tildel
støtte for deltakelse i VM for herrer i Tyskland:
•
Mads Sandbækken
•
Fredrik Tjernes
•
Martin Olsen
•
Svein Roger Olsen
Ved gjennomgang av terminlisten har vi følgende
meknader:
•
Oslo junior Master er flyttet i forhold til
vår søknad (29. - 31. okt. på Veitvet) til
9. - 11. okt.
Vår søknad om å arrangere Oslo jr. Master
på gitte tidspunkt er basert på deler av
styrets tilgjelighet i denne perioden.
peri
Vi
finner det derfor underlig at Trondheim jr.
Master får arrangere på dette tidspunkt.
Vi ser at det på tidspunkt er lagt en
samling (noe som også skjedde sist), men
vi kunne gjennomføre turneringen som
planlagt likevel.

Følges opp

Alle

Ellen Andersen/
Jan Edvardsen

Jon Ivar Oppgård
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På møtet ble det en diskusjon om det er mulig for
oss å gjennomføre turneringen 9.-11.
9.
oktober,
eller om vi arrangerer et alternativ på det
tidspunkt som vi allerede har jobbet etter. Dette
er kun mulig hvis hallen fortsatt har plass, eller
om de har plottet
plott inn andre arrangementer på
samme tid. Vi må ta en ultrarask avgjørelse på
dette. Vi sender et notat til NBF for å få en
forklaring på hvorfor vi ikke fikk arrangere
turneringen etter planlagt tidspunkt.
5. KM single/dbl
2011

6. Kursprogram

7. Sportslig/
junior

8. Eventuelt

Neste møte
Møte avsluttet
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KM single/Dbl er satt opp 11.-14.
11.
mars 2011,
også denne gang er arrangørsted satt opp i
terminlista. Etter den "runddansen" vi hadde sist,
da vi lovet å sende ut innbydelse til flere haller,
bør vi gjøre leksa vår noe bedre denne gang.
Siden
den det planlagte aktivitetsleder kurset (ikke
arrangert av OBK) ikke ble arrangert som planlagt
på grunn av lav påmelding.
Vår konklusjon på møtet var å sette opp faste
tidspunkt for kurser i OBKs regi. Følgende forslag
til tidspunkter:
•
Februar 2011 (12-13)
(12
•
Mars 2011 (12-13)
(12
Innen neste møte bør vi få avklart dette.
Leder har vært i kontakt med Hallvard Lukerstuen
(Bama) vedr. oppstart av ny runde med
bowlingskole. Det ble enighet om å forsøke med
noe av det samme konseptet som ved forrige
runde. Leder og Christian tar kontakt med
Hallvard for videre arbeid.
•
Brev/e-post
post til NBF vedr. Pat Torgersens ee
post. OBK har på henvendelse fra Solli BKs
leder ikke foretatt seg noe i saken, men vi har
nå blitt enig om å skrive til NBF for å få en
avklaring på hva som skjer.
•
Avklaring/priser for Osloligaen for sesongen
2010-2011.
•
Mandag 13. september
•
Husk at alle forfall meldes til leder.
l
•
Ca 20.00

Alle

Alle

Jan/Christian

Jan
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