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Styremøte 2017-11-20 

Arrangert hos Haga BK  

Tilstede:  
   
Ikke tilstede: Rune Løvås 
 

1. Referat fra forrige møte ble godkjent. 
 

2. Erfaring fra 1 helg av 4 diversjon 
Det meste gikk bra, men litt problem med live oppdatering, men 
det løste seg. Vi bestemte at kretsen kjøper inn pc, laserskriver og trådløst 
modem og tilhørende programvare installeres ved innkjøp. Max pris  
settes til kr 10 000. Lars Erik ordner med innkjøp i løpet av 2017. Morten  
sjekker om det skal være ekstra betaling, om det er flere enn 4 spillere pr  
lag, dersom det blir mer kostnader vil kretsen ta den kostnaden i år. Det  
vil være 2 lag som rykker opp i 3 diversjon. 

3. Ekstra ordinært årsmøte 
Det vil være den 23 november i Rælingen BK sine lokale. 

 Vedtekter er send ut til alle klubbledere med endringer og korrigeringer. 
 

4. Økonomi/bank, alt med Brønnøysundregisteret er ikke ok ennå, men  siste 
papirene blir sendt inn rett etter ekstra ordinært årsmøte.  

 Hjemmesiden er godt i gang, men vi skal ha mer om dette i neste styremøte. 
 Roy kontakter forbundet angående ekstra opplæring av hjemmesiden. 

Klubbkonferansen, Roy har kommet med sitt forslag om program til 
klubbkonferansen: 

          ruter opplæring, innføring av hc systemet og problemer under bruk av ruter     
  rekrutering og hvordan vi tar vare på spillerne etter kurs. 
          markedsføring av klubb og krets gjennom media(facebook) 
          sosialt til slutt med eks singelturnering med forhånds utsendt meldesystem 
 

5. Sammenslåing av Haga BK og Aurskog BK. 
 Kretsen har fått inn skriv/protokoll fra klubbene om sammenslåing av klubbene 
 og den nye klubben vil ha navnet Haga og Aurskog BK. 
 

6. Oppløsning av Lillestrøm BK. 
 Leder kontakter Allan Livgård og finner ut hva som vil gjøres av midler 
 som klubben har i sin besittelse, mer informasjon vil vi ha til neste møte. 
 
 Neste møte mandag 8 januar 2018 i Haga BK sine lokale klokken 1700 
 Lars Erik ordner lokale til møte. 


