
Referat styremøte 20.02.2018. 

Sted: Danckert Krohn (DK) 

Oppmøte: Hervé, Berit, Arve, Kari og Line. 

Agenda: 

1. Nytt styre 

Det må oppdateres medlemmer av nytt styre i Brønnøysund. Berit som er ny kasserer har ordnet 

med bankdetaljer og det vil komme nytt kontonummer 1 Mars 2018. Da vil det være en 

bedriftskonto for både vipps og kontanter. 

Nytt styre må overta kontaktforbindelser med blant annet DK, anlegg hall osv. Herve ordner dette 

med Kenneth. Det er også ønskelig å få ekstra nøkkel til DK. Styremøte ble holdt her, men mulig 

kostnad for leie av lokale gjør at lokasjon må endres.  

2. Kalender 2018 

Det er ønske fra Stord at Bergen arrangerer kvalifisering for skyting samme dag som ranking 

turnering 2 Juni. Dette er godkjent av styre sammen med andre endringer på kalender. Ny oppdatert 

kalender sendes ut.  

Det vil holdes et rekruteringsmøte i Oslo 10 mars. Så langt ingen representanter fra BPK.  

3. Arrangemangkomite 

Det trengs en kontaktperson som er ansvarlig for påmelding til turneringer. Slettebakken må bestilles 

til ranking turneringer. Det er må også bestemmes om tranehuset (høy kostnad) skal bestilles eller 

om Fysaken skal brukes. Ranking turneringer har A og B sluttspill.  

Det er også planlagt utbygging på Slettebakken, og vi ønsker å involvere oss i disse planene. Arve kan 

være en resurs i forhold til kontakt/møte.  

NM bergen 2020: ikke mange alternativer til anlegg. Nytt møte senere for diskusjon om NM 2020. 

4. Trening/kommunikasjon 

Vi fortsetter med Facebook og Email som kommunikasjon. Onsdag blir treningsdag og DK blir 

treningssted så snart været tillater det. Sydneshaugen er ett alternativ til spill utover trening 

Onsdagen 

5. Dugnad 

Herve søker til Bergen Kommune om deltagelse til bossplukking i år. Oppstart er i April/Mai. 

Påmelding til dugnad går via Berit.  

6. Diverse 

Herve skal skaffe og distribuere instrueringshefte fra forbund til de som ønsker. Inneholder øvelser til 

forbedring av teknikk og spill.  

 

 


