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Sak: Emne:  Ansvarlig: 

08/63 
Gjennomgang møte referat fra forrige møte 

• Godkjent 

Lill 

08/64 Innkommet post  

• Svar fra NBF angående innsendt klagen på NM. Se 
vedlegg for svar. 

Lill / Bjørn 

08/65 Økonomi / regnskap / inntjening 

• Særkretstilskudd på 5 000kr. 

• Fortsatt en klubb som ikke har betalt klubbavgiften. 
• Styre honorar blir sendt ut snart. 

Terje 

08/66 Ny dato KM lag 2021 / KM Singel / banebestilling 

• Samle KM lag og KM singel til en helg, der innledende 
blir spilt samtidig. Finalene går på søndagen, med hver 
sin finale til forskjellige tider. Oppsatt dato for dette blir 
15-16 januar 2022. 
Håper at flere klubber nå kan melde seg på. 

 

08/67 Arrangement 17 desember på Lucky Bowl 
- Springbrett for ungdom 

• Avlyst pga stengt hall, prøver igjen enten til neste år når 
tiltakene lettes. 

• Støtte for arrangementet kommer fra Idrettsrådet til Bergen 
Bowlingkrets og blir øremerket til å brukes på en seinere 
dato. 

Lill / Martin 

08/68 Innkalling til årsmøte / klubbledermøte 

• 3. Mars 2022 kl 18. Innkalling kommer seinere. 

Bjørn 

08/69 Innstilling til Valg 

• Styret er innstilt på å sitte en periode til. I henhold til 
fullmakt, er ingen valgkomite opprettet, men styret 
fortsetter som i dag. 

 

08/70 Eventuelt  

Møte-referat nr 8 
Dette møtet:   14.12– 2021 Sted:  Idrettenshus 

Brannstadion 

Tid:  17.30  

Neste møte:  13.01- 2022 Sted:  Idrettenshus 
Brannstadion 

Tid:  17.30 

Til stede: Martin Remen, Lill Merethe Haug, Arne Strandenes, Bjørn Størksen, Terje 

Sivertsen 

 

Forfall:  Camilla Heggland 
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• Idrettsrådet ønsker at styret i kretsen kaller inn til møte 
med byrådsleder og idrettsrådet vedr hallsituasjon, for å 
kunne finne lokaler / bygg for bowlinghall. 

• Vi sender ut mer informasjon angående utsettelse av 
liga kamper når vi får vite mer. 

 

08/71 Neste møte 

• Torsdag 13. Januar 2022 

 

   

 

 

 

Referent: Martin Remen 
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