Nyhetsbrev Bowls Norge og
«Friske Seniorer i Østfold»
April 2015

I 2015 har Bowls Norge igjen søkt midler til prosjekt «Friske seniorer i Østfold» fra helsedirektoratet
til prosjektledelse. Vi venter i spenning på om arbeidet med å hjelpe de siste kommunene i Østfold i
gang med bowlskafeer kan fortsette.
Prosjektet skal drives i samarbeid med Østfoldhelsa, Østfold fylkeskommune og nettverkene av
frivilligsentralene i Østfold. Svar fra helsedirektoratet forventes i løpet av april.

Info fra årsmøtet

Årsmøte ble holdt den 12. mars i Rakkestad.
Styret fra prosjekt friske seniorer ble invitert til også å være styre for Bowls Norge. De sittende
styremedlemmene takket ja til dette, og styret ble utvidet med to spillere og to
vararepresentanter.
Frank Sørqvist , Halden (styreleder)
May-Britt Sørqvist, Halden
Hanne Aarebrot (ytre nettverk av frivilligsentralene i Østfold),
Gunnar Hjorthaug (Østfold fylkeskommune),
Terje Eriksen (spillerrepresentant Rakkestad),
Bente Holm Sælid (Sarpsborg kommune),
Gun Kleve (Halden kommune)leder for prosjekt Friske senior
Valgt på årsmøtet:
1)Erik Melleby
2)Reidar Ravn
3)Elisabeth Gustavson
4)Finn Eng

medl. – valgt (for ett år.)
medl.- valgt (for ett år.)
1. vara- valgt (for ett år.)
2. vara- valgt (for ett år.)

Styret for prosjekt «friske seniorer i Østfold» blir som før:

Gun Kleve (Halden kommune, leder )
Frank Sørqvist ,(Bowls Norge) Halden
Hanne Aarebrot (ytre nettverk av frivilligsentralene i Østfold),
Gunnar Hjorthaug (Østfold fylkeskommune),
Terje Eriksen (spillerrepresentant Rakkestad),
Bente Holm Sælid (Sarpsborg kommune),

Bowl Norge søkte og fikk innvilget penger hos Østfold fylkeskommune. Formålet er å stimulere
lokale grupper til å etablere seg som en bowlsgruppe med et eget styre og organisasjonsnummer.
Lokalt vil det også være lettere å søke penger om en er registrert og har et
organisasjonsnummer. Evt. kan frivilligsentralens nummer benyttes om en har lokal
tilknytning til denne. Hvert lag/gruppe må ha en leder, sekretær og en økonomiansvarlig. Det
skal skrives referat fra årsmøte/ styremøter og føres fremmøtestatistikk på treninger ( dette
gir gode argumenter for søknader om økonomisk støtte) Gruppen blir også medlem i Bowls
Norge. Kostnad for lokale lag/gruppers medlemskap i Bowls Norge 2015 settes til kr 100. pr.
lag/år.
Medlemskap for enkeltgrupper i Bowls Norge gir mulighet for deltakelse i mesterskap. Det
tas sikte på å delta i VM i England i 2016.
For å søke på midlene må vedlagte søknadsskjema fylles ut. Dette sendes til:
Gun.kleve@halden.kommune.no

!

Folkehelsedagen Bowls Østfold open ble arrangert 9 april i kongstenhallen i Fredrikstad.
Det var stor stemning og nesten 100 personer deltok. Målet med dagen er aktivitet og
fellesskap med andre. Gulroten er vandrepokalen som ble med tilbake til Spydeberg. Halden
kom på andreplass, og Rakkestad tok bronseplassen. Neste arrangement blir sannsynligvis i
oktober i Aremark.

!

!

Det er opprettet en hjemmeside for Bowls Norge. http://bowlsnorge.no/
Følg gjerne prosjekt « friske seniorer i Østfold» på facebook. https://www.facebook.com/
pages/Friske-seniorer-i-%C3%98stfold/915690138460206

