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Sak: Emne:  Ansvarlig: 

02/10 

Gjennomgang møte referat fra forrige møte 
- Må finne ny dato for KM sgl/dbl/jr grunnet veteran NM er 

flyttet til denne helgen. Vi sender ut mail når vi finner 
dato. 

- Godkjent 

Lill 

02/11 Innkommet post  
Ingen post 

Lill / Bjørn 

02/12 Økonomi / regnskap / inntjening 
Ingenting å melde, vi er i rute. 

Terje 

02/13 KM lag 2021 / KM Sgl/dbl/jr 2022 / banebestilling 
KM lag går ut, finner ny helg for å finne for KM Sgl/dbl/jr 
2022 ettersom det har krasjet med Veteran NM som ble 
flyttet til denne helgen. 

 

02/14 Lokalliga / Landsliga 
Runde 10 er satt opp for 19. April, men en del kamper er 
allerede avtalt og spilt før. 
Neste sesong 

- Det blir mest sannsynlig kun 2 divisjoner neste 
sesong. Vi tar dette opp som ett tema på 
klubbledermøte. 

 

 

02/15 Årsmøte / klubbledermøte 10 mars 2022 
Ferdigstille Årsmelding og møtepapirer og sende ut 
endelig innkalling til klubbene. 

- Årsmelding er grei. 
- Valgkomitéenes innstilling er klar. 
- Dette året hadde kretsstyret fullmakt, men kretsen 

ønsker å finne noen til å gå inn i valgkomiteen. Gi 
beskjed til styret hvis dere vet om noen som ønsker 
å være med. 

- Revisor beretning blir sendt inn før årsmøte. 
- Har klargjort forslag til budsjettet på styremøtet. 

 

Alle 

Styremøte nr 2 - 2022 
Dette møtet:   23.02 - 2022 Sted:  Idrettenshus 

Brannstadion 

Tid:  17.30  

Neste møte:  07.04 - 2022 Sted:  Idrettenshus 
Brannstadion 

Tid:  17.30 

Til stede: Martin Remen, Bjørn Størksen, Terje Sivertsen, Arne Strandenes (teams) 

Forfall:  Camilla Heggland, Lill-Merethe Haug (Sykemeldt) 
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02/16 Info om styre: 
Hvem er ikke tilgjengelig neste mnd 
Lill er fortsatt sykemeldt. Bjørn er fortsatt fungerende 
styreleder. 
 

 

02/17 Idrettens dag / Bowlingens dag / Frivillighetsåret 2022 
Søke tilskudd fra VIK og NBF? 

- Martin har søkt for Bowlingens Dag innenfor 
Frivillighetsåret, og venter på svar. Dette blir en 
åpen dag for bowling, som er gratis å være med. 
Denne går 30. April. 
Søker gjennom VIK hvis vi får avslag fra denne 
søknaden. 

 
 

 

02/18 Eventuelt 
Martin har lagt ut en side på bergenbowlingkrets.no for 
bowlingkurs, som også har gratis nybegynnerkurs for de 
som ønsker å prøve seg i idretten. Denne kan dere nå 
dele videre til hvem som helst. 
 https://bergenbowlingkrets.no/bowlingkurs/  
 
 

 

 Neste møte 
Torsdag 7. april 
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