Referat fra styremøte i veterankomiteen til NBTF på Scandic Hotell,
Lerkendal, Trondheim fredag 5.mai 2017
Tilstede:Egil Hauge fra Hvam IL (referent), Anne Haug fra KOBRA BTK og
Ghassan Chaer fra NBTF
Forfall: Don Alexander fra Sp.klubben Heros, Kerstin Jansson fra Drammen
BTK og Jan Gulbrandsen fra Kjelsås BTK

1) Forrige møtereferat 1/2017 av 21.mars 2017 ble godkjent.
2) Rapport fra veterankomiteen
Fullstendig rapport fra veterankomiteen for årene 2015/2016 ble
oversendt fra veterankomiteen ved Egil til NBTF ved Svenn-Erik
18.april. Rapporten blir en del av tingdokumentet til NBTF.
3) NM for veteraner 6. og 7.mai, arrangement
Det skal etterstrebes å få laget artikler fra regionene med bilder for
publisering under arrangementet på nettsidene til
NBTF/informasjon/veteraner. Tilsvarende skal det på nettsidene
fortløpende publiseres vinnerne av samtlige klasser.
Ansvarlige er Egil (artikler) og Ghassan (bilder),
4) NM for veteraner 6. og 7.mai, bankett
20:00 Banketten starter
20:15 Matservering
20:30 Thai dans ved gruppe
20:40 Utdeling av utmerkelser for hhv. årets veteran herrer og damer.
Ghassan Chaer, Anne Haug, Egil Hauge, Erik Lindholm og
Christian Ibenfeldt kommer fram til scenen.
Egil forteller litt om hvem veterankomiteens medlemmer
er samt hvilke ansvarsområder og oppgaver komiteen har.
Ghassan gir en redegjørelse for årets veteran/herrer og
pris deles ut av Erik Lindholm (president).
Egil redegjør ifht. utnevning av årets veteran/damer og
pris deles ut av Christian Ibenfeldt (visepresident).
Anne fra veterankomiteen synger solo
21:00 Opptreden ved «Super Nils»
22:15 Musikk
5) NBTF’s ting i Bergen 20. og 21.mai
Egil stiller likevel fra veterankomiteen (ble bestemt etter møtet 21.mars).

6) Det har vært kontakt med aktuelle nye kandidater til veterankomiteen,
ettersom Jan og Egil takker for seg etter hhv. 10 og 6 år i komiteen.
7) Ny veterankomite må konstitueres med den/de som fortsetter.
Ghassan eller Anne innkaller til møte med ny komite når den er på plass.

