MØTEREFERAT FOR OSLO BOWLINGKRETS

Møte: Styremøte
Dato: 12.10.2015
Sted: Veitvet
Til stede: Jan, Frode og Remy
Sendes til: Legges på OBKs hjemmeside
Referent: Frode Halvorsen
Saker:
Agenda

Tidligere referat
Innkommet post

Osloliga
Økonomi
Sportslig
Andre aktiviteter, jr.

Eventuelt

Neste møtene

Møte nr.: 07.10.15
Tid: 18.00

Tekst
1. Referat fra møtet 7. sept.
2. Gjennomgang av post
3. Osloligaen
4. Økonomi (div. søknader og annet)
5. Sportslig
6. Andre aktiviteter, jr.
7. Neste møte
8. Ev.
OK. Lagt ut på nett
● Invitasjon til temamøte om allemannsretten - OBK
kommer ikke til å delta.
● OIK har sendt ut kursoversikt for høsten 2015. Ingen
aktuelle kurs for kretsen.
● OIK inviterte til seminar vedr. høringsforslag til
virksomhetsplanen. Jan sjekker med resten av styret om
noen har lyst til å delta.
● Tilbakemendling etter TULIK-kurset - se eventuelt.
● AIK sendte ut info ifm støtteordninger for særfobund med
klubber i akershus.
Nye sameskjemaer er trykket opp og utlevert i hallene
Vi (Heidi og Jan) skal gå gjennom AIK’s info for å sjekke om det
er noe vi kan søke om.
Heidi fikk veldig god respons på ‘prosjekt damesatsing’. 6
påmeldte, 5 deltakende (1 skadet) og flere som hadde meldt
interesse, men kunne ikke delta på oppsatt dag.
Bydel Bjerke’s skoleprosjekt er i gang, og det var 12-15
deltakende i første omgang. Jan sier det var god stemning.
Neste junior-samling blir 14.11 på Veitvet. Rune har booket
hallen, og Jan lager ‘plakat’ så snart han får detaljer om
opplegget fra Rune og Sverre
Jan var på TULIK-kurs og ble akkrediert som
turneringsleder-instruktør. Jan sender ut melding om
oppfriskningskurs som vil gå før jul. På nyåret vil det nye
kursmateriellet også være ferdig, og det vil bli sendt ut invitasjon
til kurs for nye turneringsledere.
Alle særforbundene er nå også blitt påminnet om at NIF anbefaler
fornyelse av politiattest minst hvert 3. år, og ved endringer i
posisjoner/oppgaver for yngre.
16.11.2015
, 17.12.2015

Følges opp

Jan

Jan og Heidi

Rune, Sverre og Jan

Jan

alle

