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Sak: Emne:  Ansvarlig: 

04/28 
Gjennomgang møte referat fra forrige møte 

- Gjennomgått og godkjent. 
Lill 

04/29 Innkommet post  
- Ingen innkommet post. 

Lill  

04/30 Økonomi / regnskap / inntjening 
- Støtte fra NBF og Vestlandsidrettskrets for rekruttering. 
- Gjennomgått litt utgifter siden sist, blant annet fra KM, 

stipend og diverse samlinger. 

Terje 

04/31 Lokalliga / Landsliga 2022 – 2023 
- 20 lag påmeldt. 6 lag Åsane, 4 lag Mascot, 2 lag Kvam, 

2 lag BBC, 2 lag Fyllingen, 1 lag Vestkanten, 1 lag Os,  
1 lag Stord, 1 lag Nygård. 

- Blir 2 divisjoner. 
- Fyllingen 1 blir værende i første divisjon, Fyllingen 2 og 

Åsane 4 rykker opp.  
Åsane 3 rykker ned til 2. divisjon.  
Alle lag i 3. divisjon går til 2. divisjon 

- Martin lager terminliste. 

 

04/32 Info om styre: 
- Lill trer inn igjen som leder – er enda sykemeldt men usikker 
på hvor lenge, men regner med å være klar igjen til årets 
sesong. 
- Arne Strandenes går inn for Martin T. Remen som sekretær. 
- Martin T. Remen går inn som nestleder etter Bjørn Størksen. 

alle 

04/33 Arbeidsfordeling av Bjørn sine oppgaver: 
- Medaljer – Camilla og Lill. 
- Håndbok - Terje og Lill. 
- NBF avgifter - Terje 
- Terminlister for lokalliga og turneringer - Martin 

alle 

  

Referat styremøte nr 4 
Dette møtet:   22.06– 2022 Sted:  Teams Tid:  17.30  

Neste møte:  23.08 - 2022 Sted:  Teams/Fysisk 

 

Tid:  17.30 

Til stede: Martin Træen Remen, Arne Strandenes, Lill Merethe Haug, Camilla Heggland, 

Terje Sivertsen 

 

Forfall:   

mailto:lill.haug@hotmail.com
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04/34 Adresse endring: 

Opprette ny postadresse / Postboks eller bruke leders adresse 
- Adresse blir endret til Lill Merethe Haug sin 

hjemmeadresse.  

- Lill Merethe Haug, Spondalen 70, 5121 ULSET 
Banktilgang: 

- Lill jobber med å skaffe administratortilgang for seg selv 
og Terje for bankkontoene til Bergen Bowlingkrets. 

Lill 

04/35 Skolebowling / rekruttering / Breddemidler: 
- Martin har fått støtte fra NBF til og holde bowlingkurs for 

skoleklasser i nærheten, for å prøve å rekruttere de inn i 
bowling idretten.  

- Vi skal også prøve å få til treningsdager sammen med 
Springbrett for Ungdom gjennom sommerferien, og 
kanskje få til en turnering før skolestart for å vekke enda 
mer interesse for bowling idretten. 

Martin 

04/36 Eventuelt: 
- Få påmeldinger til turneringer neste sesong. Kretsen 

skal prøve å holde turneringer gjennom sesongen.  
- En av turneringene blir navngitt for hedring av Bjørn 

Størksen sitt arbeid for bowlingidretten i Bergen. 

- Vi ønsker tilbakemeldinger angående Elitebowlerpoeng 
som ligger i håndboken. Er dette ønskelig at vi fortsetter 
med? 

- Søke momskompensasjon. (Lill) 
- Det er innkalt til nytt møte med byråd, NBF, idrettsrådet 

og BBK angående hallsituasjonen. Så venter på en dato 
fra nytt byråd. 

 

04/37 Neste møte 
- 23.08.22 teams/fysisk kl. 17:30 

 

 

 

 

Referent: Martin Træen Remen 
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