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Møte-innkalling 

Dette møtet:   16.09– 2021 Sted:  Idrettenshus 
Brannstadion 

Tid:  17.30  

Neste møte:  21.10 - 2021 Sted:  Idrettenshus 
Brannstadion 

Tid:  17.30 

 

Til stede: Martin Remen, Lill Merethe Haug, Camilla Heggland, Terje Sivertsen, Bjørn 

Størksen 

 

Forfall:  Arne Strandenes 

 

 

 

Sak: Emne:  Ansvarlig: 

06/47 
Gjennomgang møte referat fra forrige møte 

- Godkjent 

Lill 

06/48 Innkommet post:  
- Invitasjon til Idrettspolitisk dialogmøte – 6 oktober 

- Lill, Camilla, Martin blir med på dette møtet 

- Nygård 2 trekker seg fra Lokalliga 
- Kampene blir strøket. Martin tar kontakt med laget de skal 

spille mot nå på mandag, og tar kontakt med haller for 
bookinger. Kampene som allerede er spilt blir nullet ut, 
spillerne beholder pinnefall, men lagpoeng blir fjernet. 

Lill / Bjørn 

06/49 Økonomi / regnskap / inntjening 
- Kun 3 klubber har betalt klubbavgift. 
- Hjemmesiden blir endret, til en mye billigere 

løsning/plattform. 

Terje 

06/50 Forslag om ikke å gi bøter til lag som ikke klarer å stille 
fullt lag til kamper i høst 

- Vi bøtelegger ikke lag som ikke møter opp med fult lag 
denne sesongen, grunnet COVID-19 situasjonen.  

- Vi kommer tilbake til om vi skal gjøre det samme for 
neste sesong. 

Terje 

06/51 Håndbøker – ligger klar i hall til klubber 
- Lokalliga oppsett ligger enda ikke oppdatert på 

bowling.no, så det som er riktig er det som ligger på 
bergenbowlingkrets.no 

Bjørn 

06/52 Eventuelt 

- Mascot cup og Fyllingen open spilles ikke. 
- Martin endrer husprofilen på Kokstad. Endringen blir 41 

fot istedenfor 39 fot. Endrer også på hvor mye olje som 
blir lagt ut. Endringen blir lagt inn etter neste lokalliga 
runde, altså tirsdag 21 september, vi sender ut 
oppdater profil da. 
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- Bergenbowlingkrets.no blir oppdatert, til en mye billigere 
pakke og med flere muligheter for å personalisere siden. 
Hvis det er noen endringer som dere ønsker, så kan 
dere ta kontakt med Martin. 

06/53 Neste møte 
- Torsdag 21. Oktober 17:30 

 

   

 

 

 

Referent: Martin Remen 
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