MØTEREFERAT FOR OSLO BOWLINGKRETS

Møte: Styremøte
Møte nr.: 06.09.15
Sted:
Veitvet
Tid: 18.00
Dato: 07.
09
.2015
Til stede: Jan Edvardsen, Frode Halvorsen, Remy Halvorsen, Rune Dybesland, Heidi Thorstensen,
Sverre Lund
Sendes til: Legges på OBKs hjemmeside
Referent: Frode Halvorsen
Saker:
Agenda

Tidligere referat
Innkommet post

Osloliga
Økonomi

Sportslig

Eventuelt

Neste møtene

Tekst

Følges opp

1.

Referat fra møtet 18. mai

2.

Gjennomgang av post, her er det div. saker som vi må
ta stilling til

3.

Osloligaen

4.

Økonomi (div. søknader og annet)

5.

Sportslig

6.

Neste møte

7.

Ev.

Forrige møtereferat er ok;
Ungdomslekene: Bra arrangement, kan bli dyrt med to
overnattinger.
● Bekreftelse på mottatt søknad om mvakompensasjon
● Bekreftet mottatt skjema ift bingospill
● Flisbyen bekreftet oppløst fra Akershus Idrettskrets
● Tillitsvalgte i OIK: Vi har ingen forslag
● Vi har mottatt protokoll fra tinget, tar det for lang tid?
● Invitasjon til å søke om arrangementer i 2017
 Kretsen ønsker ikke å søke på noen av disse
● Mottatt informasjon om LAM. Kun Solli fra OBK har søkt,
og fått midler
1 div, fullt. 2.div 8 + 6 3.div 6+7 lag.

Støtte innvilget til World Bowling i Tokyo for Heidi med kr
2500,

Mindre bingo inntekter enn i fjor.

8.000 mottatt fra AIK

13.900 fra OIK

Juniorarbeid: OBK vil også denne sesongen betale baneleie
for juniortreninger hver tirsdag, 2 baner er bestilt.

Det var tre deltakere på sommerleir fra OBK.

OBK støtter hver junior med kr 25, pr spilt serie i Osloliga.
Klubbene må huske å søke.

Bydel Bjerke starter opp et skoleprosjekt sammen med
Solli og Veitvet. Det vil gå som et kursopplegg i høst.
Kretsen stiller opp på vårhalvåret og søker støtte videre
fra forbundet til dette rekrutterings opplegget.

Kretsen inviterer til et satsing opplegg for damebowlere
som ønsker å utvikle/forbedre sitt spill.


Vi tar kontakt med OIK for å avtale møte ift å finne ut av
eventuelle tilskuddsordninger.

TULIK; Jan drar for å lære seg å bli instruktører på
tunrneringslederkurs.

Aktiviteteslederkurs skal avholdes tidsnok til å rekke
Trener1kurset.

Kretsen vil gi støtte til alle som deltar på Trener1kurset
forbundet har invitert til.
12.10.2015
, 16.11.2015, 17.12.2015

Jan
Jan

Jan/Sverre

Sverre/Rune

Heidi/Jan
Jan
Jan

alle

