MØTEREFERAT FOR OSLO BOWLINGKRETS
Møte: Styremøte
Møte nr.: 03.10.14
Dato: 16.10.2014
Sted: Veitvet Bowling Senter
Tid: 18.00 – 20.00
Til stede: Ellen Andersen, Jan Edvardsen, Rita Helene Nygaard, Rune Dybesland, Remy Halvorsen,
Frode Halvorsen
Sendes til: Hele styret inkl. varamenn, samt ligasekretær. Legges på OBKs hjemmeside
Referent: Frode Halvorsen
Saker:
Agenda

Møter fremover

Tekst
•
•
•
•
•
•
•

Følges opp
Revisor/Valgkomite
Rapport vedr. Osloligaen
Rekruttering, hva må vi gjøre
Økonomi
Nye webløsninger, facebook og ev. andre opplegg
De neste møtene
Evt.

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

Revisor: Heidi er hovedrevisor, vi mangler revisor nr 2.

Jan

Valgkomitè : Jan bør få tak i medlemmer fra Sofiemyr, Solli,
Frogner og kanskje en av pensjonistklubbene.

Osloliga

Osloliga – status.

Jan

Det er nå 1. div, 2. div a+b og 3.div a+b med 7 lag i 3B
Vi fortsetter spill i de 4 samme hallene.
Tilbakemelding fra klubbene ble gjennomgått. Jan lager
sammendrag og sendes ut.

Rektruttering

Kretsen dekker halvparten av sommerleiren.
Beskjed om dette skal sendes (Frode) til alle klubbene om dette.

Frode

Hver klubb får kr 500, i støtte pr deltaker i UngdomsNM i
Trondheim. Beskjed om dette sendes ut i samme mail.

Økonomi

Juniorspiller som deltar i Osloliga får støtte på kr 25, pr spilt serie.
Info i samme mail
Vi har fått mer støtte fra bingolotteriet 18.217, for 3.kvartal

Ellen Andersen

Nye webløsninger,
facebook og ev.
andre opplegg

Hjemmesider er flyttet og oppgradert (WordPress 4.0)
Skal se på muligheter for endringer av design til å bruke 'ren' WPløsning.
Hva skal til for å få laget en FBgruppe ?
Hva kan gjøres med hjemmesidene (WordPress)

Frode Halvorsen/alle

Neste møte

13. november

Alle

