Møte-innkalling
Dette møtet:

17.06– 2021

Sted:

Idrettenshus
Brannstadion

Neste møte:

18.08 - 2021

Sted:

Idrettenshus
Brannstadion

Til stede:

Tid: 17.50 (fremmøte samlet)
Møte starter 18.00
Tid: 17:20 (fremmøte samlet)
Møte starter 17:30

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

Forfall:
Sak:
04/31

Emne:
Gjennomgang møte referat fra forrige møte

Ansvarlig:
Lill

• Gjennomgått

04/32

Innkommet post
Spørsmål fra Sylvia vedr Championat finale serier

04/33

Økonomi / regnskap / inntjening

Lill

• Seriene ble lagt til i 2020/2021 sesongen

04/34

•
•

•
•

04/35

•

04/37
04/38

Lill

Lill stilte på møtet og fikk litt taletid og snakket om bowling miljøet og
at vi ønsker oss en kommunal hall å spille i.
Idrettsrådet har notert seg at vi ønsker kommunal hall og vil ta stilling
til dette. Vedlegger kopi av årmeldingen til Idrettsrådet.

Macron inviterer til Idrettenshus med forslag om den 17 august kl
18.00:
•
•

Martin

22 lag er meldt seg på til neste sesong
Kretsen har da kommet fram til at vi ikke gjør opprykk eller nedrykk.
Da blir det 9 lag i 1. divisjon, 9 lag i 2. divisjon og 4 lag i 3. divisjon. 3.
divisjon møter hverandre 5 ganger.
Puljene blir spilt på mandager 17:30, sesongstart 23. August
Etter sesongen er ferdigspilt, 2 rykker ned fra første, 1 rykker ned fra
andre, 2 rykker opp fra andre og 1 rykker opp fra tredje.

Innbydelse til Idrettsrådet sitt årsmøte 15 juni
•

04/36

Pluss 1 000 kroner i momskompensasjon
7 500 kroner i championat premier

Lokal-liga 2021 – 2022
Hvor mange klubber og lag blir det:
•
•

Terje

Lill

De tar med litt treningsklær for de som er interessert.
Vi sender invitasjonen videre til klubblederne når vi finner tid og sted.
Blir i løpet av august.

Eventuelt
•

Håndboken blir gjort ferdig til sesongstart både digitalt og papirformat.

Neste møte
•

18. August 17:30

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

Internett: www.bergenbowlingkrets.no/

