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Dalībnieki:
Visvaldis Trokša (VT)
Arturs Ļevikins (AL)
Edmunds Jansons (EJ)
Apspriežamie jautājumi:
 AMF rīkošana un Diānas jautājums no rīkotāju puses
 Statuss ar ECC 2018 (pieteikums, izmaksas, utt)
 Atskaite par WYC 2018 (AL)
 LBF lēmums par WMC 2018.
 Statuss ar EYC 2019.
 VK konta izmantošanas mērķa nosaukums (vēstule no VK)
 sacensību kalendārs 2018/2019 gada sezonai.
 Ilgtermiņa stratēģijas izveide, veidojot “Boulinga stāstu”

Lēmumi:
- Pēdējā zināmā situācija par AMF ir tāda, ka koordinators neatbild. Nolemts,
ka AMF rīkojam kā reitinga turnīru. Tā kā Toss ir remontā, tad organizējam
Bowlero. Aprēķins, ka LBF nav papildus izmaksu, lai uzrīkotu turnīru un
nosūtītu uzvarētāju uz AMF Pasaules kausu. EJ atsvaidzinās kontaktus
Diānu par dalību sieviešu konkurencē (izdarīts, viss apstiprināts).
- Attiecībā uz ECC 2018 viss notiek saskaņā ar plānu.
- Attiecībā WYC 2018 kopumā spēlētāji apmierināti ar gūto pieredzi. Drusku
iztraucēja tas, ka somas tik sabojātas transportēšanas laikā, Pietrūka
komandās menedžeris. Ir saņemta vēstule no WYC2018 dalībnieka Elvija
Dimpera. Valde izskatīja un pieņēma zināšanai.
- Pieteikums dalībai WYC 2018 ir nosūtīts. LBF apstiprina sastāvu D. Vēzis,
A. Hudjakovs, J. Zemītis, P. Cimdiņš, M. Vilnis un I. Vinters. Dalībnieki paši
sedz izmaksas, kas saistītas ar dalību WYC2018.
- Attiecībā uz EYC 2019:
o AL iepazīstināja ar pašreizējo situāciju attiecībā uz viesnīcu. Ja
nepieciešams VT pievienosies, lai noslēgtu līgumu;

-

-

o Čempionāta mājas lapa ir palaista un ir atvērta pieteikšanās
čempionātam. Ir jau pirmais pieteikums!;
o FB lapa ir palaista un ir plāns postiem;
o Ir saņemta atskaite no ETBF tehniskās komisijas par Pepsi centra
gatavību čempionātam. Organizējam tikšanos ar Pepsi centru par
nepilnību novēršanu;
o EJ atjauno sakarus ar air Baltic par iespējamo sadarbību;
o Izdiskutējām iespēju piesaistīt reklāmdevējus Pepsi centram
EYC2019 laikā. Turpinām strādāt.
Izskatījām VK Budžeta izpildes un uzraudzības departamenta vēstuli un
nolēmām, ka EJ uzrakstīs atbildi paskaidrojot, ka no SEB konta veicām
pārskaitījumu uz VK, lai nodrošinātu līdzfinansējumu projekta realizācijai.
Sezonas kalendārs ir atjaunots. AL nosūtīs valdei uz apstiprinājumu līdz
30.08.
Izdiskutējām kā dabūt boulinga centros iekšā bērnus, kas ir mūsu
mērķauditorija ilgtermiņā. Vienojāmies, ka VT sarunās tikšanos ar
marketinga speciālisti par iespēju palīdzēt izveidot šo boulinga stāstu, kas
palīdzētu piesaistīt vairāk bērnu. Ja veidojam sižetu, tad mērķējam, lai tas ir
gatavs pirms EYC2019 un varētu piesaistīt vairāk interesentus, gan
skatītājus, gan atbalstītājus
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