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Sak: Emne:  Ansvarlig: 

07/54 

Gjennomgang møte referat fra forrige møte 
- Kun ett lag som ikke har betalt klubbavgiften. 
- Ellers Godkjent 

Lill 

07/55 Innkommet post:  
• Klage NM 

- Ülf Hamnes lagde profilen som ble brukt under årets NM, og 
opptrådde som trener for landslagspillerne. Dette synes 
person som klagde ble urettferdig framfor andre som spilte 
årets NM, det at landslag spillerne skal få fasit og ekstra 
informasjon som ikke blir gitt til alle andre deltakere på 
mesterskapet. Kretsen tar dette videre til forbundet. 

• To lag har brukt spillere uten lisens 

- Spillerne som spilte kamp uten lisens, blir trukket pinnefall.  
• Brev fra Idrettsforbundet – Høring «Anleggspolitisk 

program-Strategisk viktige anlegg for særforbund og 
idrettskretsar».  

- Vi sender inn innspill til Vestland idrettsretts angående ønske 
om hjelp for hallsituasjon.  

• Innkommet tilskudd søknad ifra vestlands idrettkrets, 
administrasjonstilskudd. Har søkt på det før, men 
dobbeltsjekker om de har fått søknadene før. 

Lill / Bjørn 

07/56 Økonomi / regnskap / inntjening 
- Betalt påmeldingsavgift til anleggskonferanse. 
- Betalt tilbake Martin for reise som trener til Junior NM 
- Junior Stipend blir i år delt ut til Oddne Nese  

Terje 

07/57 KM Lag Stord des 2021  
- Fred ønsker å få flyttet det en uke før, fra 18-19 desember til 

11-12 desember, for å unngå og ha det så tett opp i julen. 
Kretsen støtter dette forslaget, og KM Lag 2021 blir da 11-12 
desember. 

Fred 

REFERAT MØTE 7 
Dette møtet:   21.10– 2021 Sted:  Idrettenshus 

Brannstadion 

Tid:  17.30  

Neste møte:  02.12 - 2021 Sted:  Idrettenshus 
Brannstadion 

 

Tid:  17.30 

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

Sivertsen 

 

Forfall:  Arne Strandenes 
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07/58 Idrettspolitisk møte på Stadion: 

• Stående invitasjon til Austevoll, de har to bowlingbaner. 
-  Martin og Lill gir beskjed at de er interessert til å 

komme bort og holde arrangementer i Austevoll. 
• Slettebakken vedr hall så har de notert seg at vi trenger 

hall og tar dette videre med prosjektleder 

Lill 

07/59 Anleggskonferanse – Bjørn stiller 1 dag 

- Bjørn var med på dag 1. 
Bjørn 

07/60 Junior samling (Bergen, Kvam og Stord) 

• Synlighet – hvordan nå ut til ungdommen 

- Satse på samlinger til våren.  
• Forslag til rekruttering 

- Martin har fått lov å holde gratis nybegynnerkurs for de 
under 20 på Lucky Bowl Kokstad. Det er fortsatt i 
planleggingsfasen, og blir publisert i sosiale medier når det er 
klart. Det skal også da markedsføres mot ungdommer, på 
blant annet skoler og fritidslokaler.  

 

07/61 Eventuelt 

• Hvordan få tilbake spillere som har droppet ut siste 
året? 

- Sende ut spørreundersøkelse for å finne ut grunnene til at 
enkelte personer har sluttet, og hva vi eventuelt kunne gjort 
for å forebygge frafallet? Vi setter opp en undersøkelse som 
vi sender videre til klubbene som kan sende det til de som 
har falt fra siste årene. 

- Martin kan invitere til gratis privat timer for å hjelpe spillerne 
i gang etter korona året. Han kan også møte opp på klubb 
treninger. 

• Bowlingens dag i Frivillighetens år er 30. April 2022, vi kan 
søke for å holde arrangementer på denne dagen for ett 
beløp opp til 25 000kr. Søknadsportalen ble stengt tidligere 
enn forventet, så vi søker igjen på neste mulighet. 

 

07/62 Neste møte 

• 02. Desember 17:30 

 

   

 

 

 

Referent: Martin Remen 
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