MØTEREFERAT FOR OSLO BOWLINGKRETS

Møte: Styremøte
Dato: 20.04.2017
Sted: Veitvet Bowling Senter
Til stede: Heidi, Remy, Frode, Jan
Sendes til: Legges på OBK’s hjemmeside
Referent: Jan
Saker:
Agenda

Siste referat
Sportslig aktiviteter

Osloliga

Neste møte
Eventuelt

Møte nr.: 04.04.17
Tid: 18.00

Tekst

Følges opp

1. Siste referat.
2. Sportslig aktiviteter:
KM, Ungdomslekene, annet.
3. Osloliga
4. Neste møte.
5. Evt.
Vi har fått en invitasjon til Oslo idrettskrets`100-årsjubileum og feiring,
men dette er samtidig med avslutning på Osloligaen onsdag 3 mai.
● Vi stiller med 3 lag til Ungdomslekene i U26 til sammen 10
personer
● Viktor Mortensen deltar på NBFs talentsamling
● Vi skal ha på plass 2 nye trenere for neste sesong, Fredrik Finstad
Anshus og Ronny Olavesen
● Handicapbowling: Prøveprosjektet med Nordstrand Allsport
forlenget ut april måned. Heidi tar treningen onsdag 26/4 kl
19.30-21.00. 7 gutter har deltatt jevnlig og synes det har vært
veldig kjekt med bowling. De blir flinkere og flinkere også.
Tilbakemeldingene fra foreldre/støttekontakter er positive.
Nordstrand ønsker å fortsette. Jeg har foreslått at de melder seg
inn i NBF og OBK slik at de kan søke om støtte til tiltaket fremover.
For å tilpasse dette tilbudet til andre tilbudet ungdommene er med
på, vil høstsesong være september-desember og vårsesong
januar-april. Tanken er at Nordstrand organiserer alt, betaler baner
1,5 timer per trening og trener (jeg har tilbudt meg å gjøre det for
kr 200 per gang) så kan heller kretsen støtte tiltaket med en viss
sum per sesong/år. Nordstrand har laget et budsjett på kr 2000
(avrundet) per trening basert på 12 spillere (dvs 4 baner). Jeg har
signalisert at OBK ventes å gi støtte, men at vi må se på beløp når
vi vet hva NBF vil bidra med.
Premier og diplom blir som vanlig utdelt i siste spilleomgang, dette blir
3. mai. Jan klargjør diplom og premiene tirsdag 25. april. Vi har
følgende fordeling vedr. levering i de ulike hallene:
● 1. div., Veitvet Bowling Senter (Sverre ) må avklares noe
nærmere)
● 2. div. avd. A, Strømmen (Jan)
● 2. div. avd. B, Metro, Lørenskog (?)
● 3. div. avd. A, Holmen (Frode/Remy)
Torsdag 1. juni
Ingen

Jan
Rune/Heidi

Jan

