Styremøte nr 3 - 2022
Dette møtet:

07.04 - 2022

Sted:

Neste møte:

16.06 - 2022

Sted:

Til stede:
Forfall:

Brann stadiousu
Terje Sivertsen, Bjørn Størksen, Martin T. Remen
Lill Merethe Haug, Camilla Heggland, Arne Strandenes

Idrettens hus

Tid: 17.30

Brann stadion

Idrettens hus

Tid: 17.30

03/19

Ansvarlig:
Emne:
Gjennomgang referat fra årsmøtet og klubbledermøtet
- Godkjent

03/20

Innkommet post

Sak:

- Ingen innkommet post

03/21

Økonomi / regnskap / inntjening
- Innkommet regning for ungdomssamling for Springbrett for

Terje

ungdom, som idrettskretsen har gitt oss penger for å ha
fullført. Arrangementet ble vellykket og kommer til å prøve å
ha flere sånne samlinger i framtiden.

03/22

Revidert budsjett
- Revidert i håndholdt vedtakets på årsmøtet. Ble sendt ut
samtidig med årsmøteprotokollen i dag.

03/23

Lokalliga / Landsliga
Neste sesong
-

-

03/24

Vi setter påmeldingsfristen for Lokalliga i BBK på samme tid
som Landsliga, og sender ut innbydelsen rundt samme tid
som landsliga.
Blir mest sannsynlig 2 divisjoner til neste sesong.
Opprykk blir i utgangspunktet, med to opp og to ned, og gjør
tilpasninger ut ifra hvilken lag som rykker opp og ned. Dette
gjøres på neste styremøtet etter påmeldingsfristen er gått ut.

KM Sgl/dbl/jr 2022 / banebestilling
- Vi holder på dato den 1. mai på Stord, og vi tar kontakt med

Alle

NBF for å endre det på bowlingres. Fred fikser plakat.

03/25

Justert terminliste
- Ikke fått noe justert terminliste for neste sesong.
- De kampene som ikke er spilt fra runde 10 i Lokalliga, kan
spilles på tirsdag 19. April. Dette gjelder to kamper, Mascot 4
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– Kvam 2, og Os- Fyllingen 3. Baner er holdt av i hallen, så
hvis dere spiller før dette, så må dere huske å ta kontakt med
hallen for å avbestille banene.

03/26
03/27

Neste møte
- Torsdag 16. Juni kl 17:30. Bjørn fikser rom
Eventuelt
- Martin og Terje var med på kretsseminar.
- NBF holder på å utdanne to personer for klubbutvikling,
som bowling klubbene kan be om hjelp til alt de kan trenge
innenfor klubben.

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

Internett: www.bergenbowlingkrets.no/

