NORGES CARPET BOWLS FORBUND

Medlemsmøte 25.2.2020
Sted: Gjensidigebygget Storgata 13 Rakkestad
Tilstede: Deltakeroversikt er vedlagt.
Medlemsmøte saA kl 12.30, eAer at årsmøtet var avsluAet
1. Eidsberg orienterer om BOWLS 5lbud for brukere av dagsenter for psykisk utviklingshemmede
Aud Berge orienterte.
-

Henvendelse fra Eidsberg kommune om klubben kunne bidra i forhold Jl brukere av
dagsenteret

-

Klubben gir støAe og bistand Jl brukere av dagsenteret, slik at disse kan spille. Det planlegges
egen turnering for deltakerne på dagsenteret.

-

Deltakere fra dagsenteret har kommet fra ﬂere kommuner, enn Jdligere Eidsberg kommune

-

Eidsberg kommunen har giA støAe Jl klubben for arbeidet. DeAe utgjør 6.000 kr pr år,
Jlsvarende 150 kr pr dag det spilles.

2. Regionale stevner
Rolf Stordahl orienterte om julecupen i Fredrikstad. Gjennomført på Røde Kors huset på Gresvik, 3.
juledag 2019. Det var 3 klubber og 8 lag som deltok. Styret bør vurdere former for kostnadsdekning
Jl klubber som arrangerer slike turneringer.

3. Latvia prosjektet
En kommune, liA utenfor Riga, var på besøk i Spydeberg for å lære spillet. De har nå fåA ﬁnansiert
tre maAer.
4. Informasjon om ØsGold Open
Gjennomføres 2. april, i Tistedalshallen. Invitasjon sendes ut de nærmeste dagene. Invitasjon vil bli
koblet Jl innbetaling av konJngent. Arrangementskomiteen har varslet at det må involveres ﬂere
deltakere i arrangementskomiteen, for å sikre at den kan videreføres. Det reAes spørsmål Jl
klubbene om deltagelse i arrangementskomiteen. Det er også behov for ﬂere Jl å delta i
gjennomføring av de enkelte arrangementene. Forslag om at det Jl neste årsmøte også velges egen
arrangementskomite. Det reAes henvendelse Jl klubbene om å ﬁnne deltagere Jl
arrangementskomiteen.

5. England tur
Meldt på 19 deltagere, her av 15 fra Rakkestad (12 spillere og 3 deltagere)

6. Diverse

-

Det er bliA leveringsproblemer for den mest benyAede leverandør av maAer og utstyr

-

Samspill mellom Frivilligsentral og Bowls klubb

