MØTEREFERAT FOR OSLO BOWLINGKRETS

Møte: Styremøte
Dato: 03.03.2016
Sted: Veitvet
Til stede: Jan, Rune, Remy, Rita, Heidi og Frode
Sendes til: Legges på OBKs hjemmeside
Referent: Frode Halvorsen
Saker:

Tekst

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidligere referat
Innkommet post

Økonomi

Sportslig

Osloliga
KM
Div oppgaver
Kurs

Møteplan
Eventuelt

Møte nr.: 02.03.16
Tid: 18.00

Referat fra møtet 21. jan.
Innkommet post
Økonomi
Sportslig med aktiviteter
Osloliga, bestilling av premier
KM, spilleoppsett, bestilling av premier mm.
Div. oppgaver i forbindelse med årsmøtet 21. april, hvem
gjør hva
8. Kurs, turneringslederkurs, trenerkurs
9. Neste møte
10. Eventuelt
bytte fra Oslo til Akershus
tilsvarende som forrige men fra Oslo
AIK har tildelt oss midler : 9.000,
Metro BK er formelt oppløst.
overskudd  redusert fra i fjor til ca 20.000,
Ingen utestående fordringer.
Gjennomgang av forslag til regnskap og budsjett.
web : kun beholde oslobowlingkrets.no
Juniorsamling på Flisa. 4 juniorer fra OBK. totalt 37.
JuniorNM : OBK hadde 3 deltakere.
Jentetreff : Bra oppslunting  11 deltakere. 3 fra damelandslaget
som ‘inspiratører’. Dette ble veldig godt mottatt av juniorene.
Målet for neste jentetreff til høsten : minst 20 deltakere.
NBF skal ha talentsamling i Oslo i April.
Jan bestiller premier. Ingen kontanter i år.
1.5.2016. Spilleform: 6 serier. avgjørende. fortsetter med
sammenslåtte klasser. totalt : 8 klassevinnere, 4 kretsmestere +
deltagerpremier i U13
Jan lager/sender innkalling. Jan lager årsberetning. Hedi lager
regnskap. Jan sjekker om kretsen også må oppdatere loven.
Vi skal avholde 2 turnerningslederkurs. Vi skal ha 2 deltakere på
trener2, Heidi Thorsntesen (Frogner BK) Fredrik Finstad Anshus
(Sofiemye BK). Vi skal avholde eller sende medlemmer på
aktivitetslederkurs. OBK dekker egenandeler.
Alle sjekker om OIK eller AIK holder kurs det kan være aktuelle å
være med på.
31.3,  Årsmøte 21.4
Ta med en idé om endringer av spilleform for ligaspill til diskusjon
på kretsseminar.
Turneringer på terminlisten er fordelt.
Det kommer en søknad ettertidsfristen om å fortsette
Tirsdagscupen. Søknaden kommer fra Sofiemyr, da hallen ikke
lenger ser seg i stand til å arrangere denne selv kommende
sesong.

Følges opp

Jan deltar på AIK
Kommer tilbake til
deltakelse på OIK
sitt.

Jan setter opp
detaljert forslag

