Styremøtet 18,01,2022 Munken Bowling Klubb
Sted. Dora1 Bowling og Biljard klokken 18:15
Møtte – Halgeir, Ingrid, Lena, Andreas
Saksliste.
Sak1 – turneringer 21-23 og 28-30 januar (Halger har skjett på dette)
22januar 10-12 23januar 10 – 12 29januar 10 – 12 30 januar 10 – 12
Munken 2022 på`n i gjenn
Andreas bukker baner og lager plakatk
Halgeir ordner på bres
5serier med 1restart. Europeisk flytter etter hvær serie
350 per start
Hcp B. 5-10-15-20-25 profil samme hornet
Sak 2 – Munken open skla avholdes fortløpende 10 – 13 februar
Junior klasse betaler 100 for start
Se gammel plakat få lagt ut fortløpende
Vaktliste kan Lena og Veronica ordne den ?
Sak 3 – Søk Turneirnger Sessongen 2022/2023
Hornet 18desember. Munkne open feb/mars. Munken spesial 20august
Dette blir søkt om, Munken spesial er en turnering vi kan lage i forskjellige format
ordet spesial gir oss spille rom for det
Sak 4 – Søknad Bowlingnes dag Søknadsfrist 07 Februar
Sette opp søknad til åpen dag 30,04 bowlingens dag
Trx ved Leif ble spurt og orientert etter møtet da han var i hallen.
Dora BK bør også spørres.
Kan Ingrid, lena og Veronica se på dette ?
Sak 5 – Kretsseminar 2022 Søndag 27 mars. Skal vi delta ?
Mulig mail jeg fikk om dette skulle gå til kretsene og ikke klubbene.
Andreas sjekker dette nermere.

Sak 6 – Registrering av NM i Trondheim fylle ut skjema innen 20januar
Følge opp før neste NM vi skal gjennomføre
Ikke noe vi har å registrere denne gangen.
Sak 7 – Planlegge Årsmøte
Torsdag 18mars
Da står datoen oppført så dette ikke går i glemmer boken.
Andreas informerer valgkomiteen fortløpende
Sak 8 – Innkommet sak av Aleksander Larsen
Årsmøte vedtar kontingenten, dette er en sak på årsmøtet 18mars. Medlemsmøtet etter
årsmøtet skal øvrige egenandeler drøftes.
ENDRING!!
Avgiften på seriespillet ut sesongen blir fjernet fra 30per serie til 0per serie. Dette blir
behandlet på medlemsmøte etter årsmøtet. Blir sesongen avlyst så finner styret andre
tilbud for å gi noe tilbake til dere medlemmer.

Vi skal gjennomføre en intern klubb turnering tirsdag 8februar gratis for alle.
Sak 9 – Avholde Hornet
Utgår på nåværende tidspunkt. Blir avholdt om ligaen blir stoppet da blir mange
helger ledige
Sak 10 - Handbok – liten borsyre. Skjerm info om klubben
Ingrid kommer med utkast til borsyre
Myggen trykkeriet Heimdal
Ingrid reinskriver brosyren og hører om å få laget en og pris på dette
Sak 11 – Corona støtten på 10000,- hva skal de brukes til ??
Tirsdag 8februar turnering 3serier europeisk Max 3per baner fra 1800 – 2000
Sponses via Corona midler for å få opp aktivitet
ENDRING!!
Avgiften på seriespillet ut sesongen blir fjernet fra 30per serie til 0per serie. Dette blir
behandlet på medlemsmøte etter årsmøtet. Blir sesongen avlyst så finner styret andre
tilbud for å gi noe tilbake til dere medlemmer.
Sak 12 – Eventuelt ????
Prøve å høre med hallen om det går ant å få til et

Månedskort 1100,- for medlemmer i aktive klubber
Sak 13 – Sett til for nytt møte 8februar klokken 20:15 sted Dora1 Bowling

