Møte-referat
Dette møtet:

18.08– 2021

Sted:

Neste møte:

15.09-2021

Sted:

Idrettenshus

Tid: 17.30

Brannstadion

Idrettenshus

Tid: 17:30

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

Til stede:
Forfall:

Ansvarlig:

Sak:

Emne:

05/39
05/40

Lill
Gjennomgang møte referat fra forrige møte - godkjent
Innkommet post / informasjon
Lill / Bjørn
- Oljemaskinen på Vestkanten er ødelagt og må repareres.
Runde 1 på Vestkanten er flyttet til tirsdag 31.august.
Dette gjelder kun kampene som går på vestkanten, resten går
på mandag som normalt.

05/41
05/42

Økonomi / regnskap / inntjening
- Faktura for Kretskontingenten er nå sendt ut.
NM
- Martin var med som trener under Junior NM der Gaute Øye

Terje
Martin

Melstveit ble nr 2 i klassen Eldre Gutter.
Martin blir også med til Ungdoms NM for Ungdomsutvalget.
NM Veteran går i slutten av august.
NM herrer og damer går i slutten av september.

05/43

Macron – klubber kan dra til Spelhaugen og se hva utvalg Lill
de har på diverse klær.
- Klubber som er interessert kan kontakte Macron direkte og
avtale tid for å se på kolleksjonen. Eventuelle drakter må
godkjennes av draktutvalget før de kan tas i bruk.

05/44

Håndbøker
Terje / Lill
- Gjenstår å oppdatere sidene for terminlister, elitebowlerpoeng Bjørn / Martin

05/45

Eventuelt
- Fornyelse av nettsiden er under arbeid
- Se på mulighet for profilerte klær til trenere og kretsstyret for

turneringsledere og kontaktpersoner

05/46

å synliggjøre bowlingsporten nå vi er ute i hallene.
Det jobbes fortløpende med å se på muligheter for å få inn
bowlinghall i haller som kommunen planlegger. Er fortsatt
aktuelt på Slettebakken, men er noen år frem.

Neste møte – Onsdag 15.september kl 1730
Møtet avsluttet kl 1900

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

Internett: www.bergenbowlingkrets.no/

Referent: Terje Sivertsen

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

Internett: www.bergenbowlingkrets.no/

