MØTEREFERAT FOR OSLO BOWLINGKRETS
Møte: Styremøte
Møte nr.: 01.06.14
Dato: 16.06.2014
Sted: Veitvet Bowling Senter
Tid: 18.00 – 20.00
Til stede: Ellen Andersen, Jan Edvardsen, Rita Helene Nygaard
Ikke til stede:
Forfall:
Sendes til: Hele styret inkl. varamenn, samt ligasekretær. Legges på OBKs hjemmeside
Referent: Jan Edvardsen
Saker:
Tekst
Følges opp
Agenda

Møter fremover











Møter fremover
Revisor/Valgkomite
Rapport vedr. Osloligaen
Osloliga, påmelding/avmelding
Rekruttering, hva må vi gjøre
Økonomi
Fordeling av arbeidsoppgaver
Nye webløsninger, facebook og ev. andre opplegg
Ev.

Følgende datoer er satt som forslag for styrets møter fram til
nyttår 2014:

torsdag 13. August (ikke avholdt)

torsdag 4. September

torsdag 9. Oktober

torsdag 13. November

torsdag 11. Desember, julemøte med middag.

Alle

Alle må merke seg disse møtedatoene, og hvis mulig i god tid gi
tilbakemelding til leder om dette ikke passer. Alle møter avholdes
på Veitvet, bortsett fra julemøtet, hvordan kommer vi tilbake til.
Kom gjerne med innspill til agendaen.
Revisor/Valgkomite

Vi må få på plass en revisor ved siden av Heidi, samt ny
valgkomite snarest, dette må alle i styret bidra til.

Alle

Rapport Osloliga

Det ble sendt ut et spørreskjema til alle klubber/lag som var
deltakere i siste sesong. Skjemat er ment som et verktøy for å
forbedre Osloligaen. Skjemaet ble sendt klubbene/lagene 8. Mai,
med svarfrist 1. Juni. I alt kom det inn 5 svar. I arbeidet med å få
gjort Osloligaen bedre bruker vi dette som et underlag i det videre
abeidet.

Alle/ligasekretær

Osloliga,
påmelding/avmelding

Jan holder kontakt med Per Kaare Halvorsen for av- og på
meldinger.

Jan Edvardsen/
Per Kaare Halvorsen

Økonomi

Regnskap pr. mai er à jour

Ellen Andersen

Fordeling av
arbeidsoppgaver

Vi må fordele noen arbeidsoppgaver for resten av perioden.

Alle

Nye webløsninger,
facebook og ev.
andre opplegg

Det er på tid å revidere/fornye vår hjemmeside, samt se på andre
måter å komme i kontakt med medlemmer og andre interesserte.
Vi må se dette i sammenheng med vårt rekrutteringsarbeid.

Frode Halvorsen/alle

Neste møte

Torsdag 9. oktober

Alle

1
22/01/2015

