
 NBF Midt-Trøndelag  

 

NBF MT, Brattørveita 10, 7010 Trondheim, Org.nr.: 992 222 123 

Hjemmeside: http://mtbridge.org/ 

Bridgehusets telefon: 73 53 25 47 

Referat fra styremøte 29.1.2019 

Tilstede: Fra styret: Inger Hjellemarken (IHj, referent), Bjørn Kvello (BK), Ole Jonny Tøsse 

(OJT), Atle Aas Yttereng (AAY), Reidun Bogen (RB) og Per Heide (PH). 

Ikke tilstede: Anne Schiefloe og Hans Arne Forseth 

 

1. Godkjenne innkalling og dagsorden: Godkjent. 

2. Godkjenne og signere referat fra forrige styremøte: Godkjent og signert. 

3. Kretsting 

Kretsleder kontaktet valgkomiteen før jul. Komiteen ble da orientert om at leder ikke 

ønsker å fortsette som leder, men kan fortsette som kasserer – om ønskelig.  

Gikk gjennom utkast til årsberetning for kretsen. Godkjent med noen språklige 

korrigeringer hist og pist.  

Kretsleder sender en forespørsel til Komite for Stjørdal med forespørsel om de ser 

noen hensikt i å fortsette å ha komiteen. 

Kretsleder utarbeider forslag til tinget hvor "Kasserer" skal inn i kretsens vedtekter. 

Dette for at kretsens vedtekter skal være i samsvar med NBFs basisvedtekter for krets. 

Regnskaper er under utarbeiding. Det blir nok et mindre underskudd for kretsen i år. 

Vi har brukt noen kroner på å investere i nye Bridgemater og server. Ei heller fikk vi 

utbetalt MVAkompensasjonen i 2018. Den kom i 2019. NBF brukte det gamle 

kontonummeret. Og det er blitt brukt en del kroner på rekruttering av yngre 

bridgespillere. Kretsen har mottatt kr 8000 i støtte i fra Trondheim kommune. Denne 

delen av rekrutteringsarbeidet er gjort i tett samarbeide med Heimdal Bridgeklubb. 

Bl.a. av økonomiske årsaker. Støtte fra LNU/Frifond kan kun søker om fra klubber. 

HBK har mottatt ca kr 32.000 i støtte.  

4. Juniorsatsning 

Reglement for støtte til juniorer er utarbeidet, godkjent og offentliggjort. 

For at de som jobber med rekruttering av juniorer skal få en formell posisjon i kretsen 

ble det lagt fram forslag for styret om å opprette et utvalg for rekruttering av juniorer. 

Forslaget ble vedtatt. Medlemmer i utvalget er Kristin Osen og Ole Jonny Tøsse.  

5. Eventuelt 

Sak fra forrige styremøte: Kan man få installert trappeheis i huset? BK tar saken 

videre til styret for Bridgehuset. BK vil ta opp saken med Bridgehusets styre ved en 

passende anledning.  

 

Heimdal den 30.1.2019 

 

 

 

________________   ___________________  ________________ 

Inger Hjellemarken   Bjørn Kvello    Per Heide 

 

 

 

 

 

________________   ___________________  ________________ 

Ole Jonny Tøsse   Atle Aas Yttereng   Reidun Bogen 


