Referat fra styremøte i NBF Midt-Trøndelag
Tirsdag 4. februar 2014 kl. 16.00, Bridgehuset, Brattørveita
Tilstede fra styret:
 Inger Hjellemarken (IHj), Bjørn Pedersen (BP), Ove Bruvoll (OBr), Solbjørg Saltvik (SS), Sissel
Kolvik (SK), Per Heide (PH), Hans Petter Johansen(HPJ)
Turneringsutvalget:
Ingen
Kortdublering:
Lars Arthur Johansen (LAJ)
Stjørdal:
Ove Bruvoll (OBr)
Andre:
Ingen
Forfall styremedlemmer:
 Ingen
Forfall varamedlemmer:
Referent:

Ove Bruvoll

Sakliste
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
1.1. Godkjent
2. Godkjenne referat fra forrige styremøte
2.1. Godkjent
3. Forberedelser klubbsamling
3.1. årsberetninger, regnskaper, budsjetter
Årsberetning skrives så snart som mulig av (SS).
Regnskap og budsjett kretsen er godkjent
Regnskap og budsjett kortsorteringa er godkjent
3.2. tema – MVA-kompensasjon
Tas opp på klubbsamling.
3.3. Rekruttering må tas opp på klubbsamling
4. Kretsens adm. Håndbok
4.1. oppdatering instruks kortsortering
Oppdatering legges ut på kretsens hjemmeside
4.2. oppdatering retningslinjer kretsserien
Oppdatering legges ut på kretsens hjemmeside
BP hadde en del andre endringer i håndboka. Det alle meste var strykninger.
Retningslinjer for deltakelse i seriemesterskapet må inn.
Retningslinjer for opp og nedrykk i seriemesterskapet.
BP retter i håndboka snarest og ny versjon legges på kretsens nettsider.
5. Handlingsplan –revisjon
Behov for en del oppdateringer.
BP tar seg av saken.
6. Markedsføringsplan – revisjon
SK har laget en markedsføringsplan. Godkjent med noen mindre endringer.
7. 4-årsplan – revisjon

Behov for moderate justeringer
8. Rekruttering
8.1. Hva skjedde i 2013
Tre personer deltok på bridgelærerutdanning.Begynnerkurs ble avholdt i september med 4
deltakere.
8.2. Hva gjør vi i 2014
Ønske om å arrangere et videregående kurs.
KRU har møte før påske. Medlemmer SS, PH, SK
Utvalget konstituerer seg sjøl.
9. Bridgeting
9.1. Hvem reiser
IHJ og OBr reiser
9.2. Forslag om endring av klubb-basisvedtekter
IHj og BP utarbeider et forslag.
10. Referatsaker
10.1.Albir – rapport
IHj har skrevet rapport og orienterte om turen.
10.2.Tåkeheimen – mottatt midler til rekruttering
Tåkeheimen BK har overført kr 4628,35 til kretsens bankkonto og ber om at pengene øremerkes til
rekruttering.
10.3.Sjøvold BK – opphørte 2013
10.4.Seniorklubben innmeldt
Seniorklubben har søkt om å bli medlem av NBF. Styret i MTR har anbefalt søknaden.
10.5 Trondheim Døves BK – opphørte 2013
11. Eventuelt
Ingen saker
12. Neste møte
Bestemmes senere
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