Møte-innkalling
Dette møtet:

25.02– 2021

Sted: TEAMS

Tid: 18.00

Neste møte:

07.04 - 2021

Sted: TEAMS/stedlig

Tid: 18:00

Til stede:

Lill Merethe Haug, Martin Remen, Camilla Heggland, Terje Sivertsen, Bjørn
Størksen

Forfall:

Arne Strandenes

Sak:
02/11
02/12
02/13

Emne:
Gjennomgang møte referat fra forrige møte
• Gjennomgått
Innkommet post
• Ingen ny post
Økonomi / regnskap / inntjening
•

02/14

02/15
02/16
02/17

Lill
Lill / Bjørn
Terje

Økonomien er god. Lite utgifter foreløpig

Innkalling til kretsting og klubbledermøte
• Uke 16, onsdag 21 april kl 17:30 foreløpig. Sjekker om
•

Ansvarlig:

Alle

det er ledig kontor med Idrettskretsen rundt den uken.
Klubbledermøte rett før kretsting.
Utsender av innkalling før 24. mars, andre forslag må
være inne 7. april

Regnskap 2020 og budsjett 2021
• Gjennomgått og godkjent
Årsberetning 2020
• Gjennomgått og godkjent
Klubbledermøte, Agenda

Terje

1. Gjennomgang av terminliste 2021/22
2. Økonomi
3. Planer for neste sesong
- Hallsituasjon, hvilken haller klubber tilhører, og hvilken
haller vi kan spille lokal-liga i
- Tabell situasjonen
- Hvor mange lag meldes på
- Kretsen undersøker med hallene angående hvor mange
baner vi kan ha til lokal-liga neste år, og når de
eventuelt er godkjent til å ha ligaspill.
4. Juniorsatsing/ungdomssatsing
5. Eventuelt ifra klubbene

Postadresse: Bjørn Størksen, Sandslimarka 147, 5254 Sandsli, e-post lill.haug@hotmail.com

Internett: www.bergenbowlingkrets.no/

02/18

02/19

02/20

Referat etter møte med Byrådet og orientering videre
Lill
prosess.
• Kretsen har vært i samtaler med Byrådet, Idrettskretsen
samt Idrettsforbundet vedr muligheter for en kommunal
hall. Her har vi tett oppfølging og vi fortsetter dialogen
framover. Idrettsforbundet er veldig på for å ordne noe
for vår idrett. Informasjon kommer etter hvert og så
snart vi har nytt å melde.
Eventuelt
Lill
• Kretsen undersøker med hallene angående hvor mange
baner vi kan ha til lokal-liga neste år, og når de
eventuelt er godkjent til å ha ligaspill.
• Lill og Martin stiller på forbundstinget 2021 som
foreløpig er satt til 17 – 18 april.
Neste møte
• 07.04 - 21

Referent: Martin T. Remen

Postadresse: Bjørn Størksen, Sandslimarka 147, 5254 Sandsli, e-post lill.haug@hotmail.com

Internett: www.bergenbowlingkrets.no/

