MØTEREFERAT FOR OSLO BOWLINGKRETS

Møte: Styremøte
Dato: 09.03.2017
Sted: Veitvet Bowling Senter
Til stede: Rune, Remy, Heidi og Jan
Sendes til: Legges på OBK’s hjemmeside
Referent: Jan
Saker:

Tekst

Agenda

Siste referat

Møte nr.: 03.03.17
Tid: 18.00

Følges opp

1. Siste referat.
2. Innkommet post.
3. Sportslig aktiviteter:
KM, Ungdomslekene, annet.
4. Osloliga
5. Økonomi.
6. Gjennomgang av agenda for Årsmøtet 20. april, samt
årsberetningen
7. Neste møte.
8. Evt.
OK

Innkommet post

Lotteritilsynet, Informasjon om regnskapsrapportering for 2016.

Sportslig aktiviteter

●

AIK, endrede tilskuddsordninger.

Osloliga

Økonomi
Gjennomgang av
agenda for Årsmøtet
Neste møte
Eventuelt

Det er for tiden 9 registrerte juniorer som har deltatt i våre
aktivitetstilbud.
● Sommerleir for junior 2017 (Veitvet Bowling Senter). OBK støtter
juniorer fra kretsen med kr. 1000,- også denne gang.
● Det deltok 4 juniorer OBK ved juniortreffen på Flisa. OBK støtter de
deltakende med kr. 200,- pr junior (kr. 800.-).
● Ungdomslekene 2017, det ser ut til å bli problemer med å stille
både med jr. -og u26 lag denne gangen, men igen til er fastlagt
ennå.
● Nordstrand Allsport, 6 psykisk funksjonshemmede deltok på første
runde. Opplegget ruller videre hver onsdag i mars og avsluttes
første onsdagen i april. Opplegget ser ut som en stor suksess, god
stemning og mye gøy. En stor takk til Rune som stiller opp som
“trener” for denne aktiviteten.
● Dametrening går for fullt med 13-14 deltakere.
● Jan har laget et rundskriv basert på innspillet fra siste møte hvor
ligasekretæren, Per Kaare deltok. Styret godkjente tekstforslag
med noen få korreksjoner. Brevet som går til alle klubbene som
har lag i Osloligaen, samt at det vil bli lagt ved et samleskjema (i
en spilleomgang) hvor spillere får den samme informasjonen som
klubben slik at de også ev. kan gi tilbakemelding til sin klubb.
● Pokaler og medaljer er bestilt. Utdeling av premier og diplom til
vinnerne vil skje siste spilleomgang, 3. mai.
Regnskap/budsjett og balanse er klart og blir en del av årsberetningen.
Innkallingen til Årsmøtet er sendt ut til klubber, forbund og
idrettskretser, og blir som planlagt 20. april kl 19.00. Årsberetningen
er for det meste klar, noen få endringer gjennstår.
Årsmøtet 20. april, styret starter sitt møte kl 18.00.
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