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Sak: Emne:  Ansvarlig: 

01/01 
Gjennomgang møte referat fra forrige møte 

•  Manglet Arne til stede på forrige referat 

Lill / Bjørn 

01/02 
Innkommet post / Orienteringssaker 

•  Fått prisliste ifra Lucky Bowl Kokstad 

Lill / Bjørn 

01/03 
Økonomi / regnskap / inntjening 

• Ingenting nytt å melde 

Terje 

01/04 

Lokalliga 20/21: Avsluttet grunnet nye smittevern tiltak. 
Kjøre i gang turnering, cuper etc når det åpnes opp igjen? 

• Sende påminnelse om turneringer til klubbene for neste 
år, men med uvissheten om hvilken haller som kan 
brukes til neste år, så kan dere la hallen stå åpent. 

• Høre med klubbledere om de ønsker å opprette en 
midlertidig turnering/cup ut året istedenfor lokalliga. 

Alle 

01/05 

Innkalling til kretsting og klubbledermøte 

• Kan drøyes til 15. Juni for å kunne ha fysisk møte. 
Prøve å ha kretsting og klubbledermøte samtidig. 
Avventer å bestemme tidspunkt til neste kretsmøte. 

• Vi minner valgkomiteen om å gjøre ferdig valglisten for 
årsmøte. 

 

01/06 

Regnskap 2020 og budsjett 2021 

• Mindre utgifter 2020 grunnet korona. 

• Neste sesong blir lokalliga gratis, ettersom det var mye 
av årets lokalliga som gikk ut. 

• Regnskap og Budsjett godkjennes videre til 
klubbledermøte(?)  

Terje 

01/07 
Årsberetning 2020 

• Godkjent 

 

01/08 
Klubbledermøte, Agenda 

• Agenda utsettes til neste kretsmøte 

 

01/09 
Haller og hjemmebaner for klubber. Hvem blir hvor? 

• Utsettes til neste kretsmøte. Må bestemmes før 15. juni 

 

Møtereferat 
Dette møtet:   21.01– 2021 Sted:  Spondalen 70 + Teams 

 

Tid:  18.00 

Neste møte:  18.02 - 2021 Sted:  Teams/stedlig 

 

Tid:  18:00 

Tilstede: Martin Remen, Arne Strandenes, Camilla Heggland, Terje Sivertsen, Bjørn 

Størksen, Lill Merethe Haug 

 

Forfall:   

mailto:lill.haug@hotmail.com
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01/10 
Eventuelt 

• Turneringsutvalget setter sammen turneringsoppsettet 
for sesongen 2021/2022 

 

01/11 
Neste møte 

• Onsdag 17. Februar kl. 18:00 Teams/Stedlig, spørs 
hvordan smitte situasjonen. 

 

 

 

 

Referent: Martin Remen 
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