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Referat 

Styremøte 
 

Torsdag 27. august 2020 kl. 1800 

Bridgehuset, Brattørveita 10, 2. etasje 

 

 

Til stede  

Fra styret: Per Heide ( PH, referent), Bjørn Kvello (BK), Inger Hjellemarken (IHj),  

Ole Jonny Tøsse (OJT),  Atle Aas Yttereng (AAY). 

 

Vara: Marianne Houbiers. 

 

Øvrig: Hans Arne Forseth 

 

 

 

1.1 Godkjenne innkalling og dagsorden 

 Godkjent, med en mindre korreksjon. 

 

1.2 Godkjenne og signere referat fra styremøte 26.11.19 

 Godkjent og signert. 

 

1.3 Gjennomgang av beretninger og regnskap for 2019 

 Saken ble utsatt til neste styremøte. 

 

1.4 Tema å ta opp på klubbsamling 2020 

 Klubbsamlingen ble avlyst pga. koronasituasjonen. Dokumentene som skulle vært 

behandlet, legges ut på kretsens hjemmesider på samme sted som om samlingen var 

blitt gjennomført. 

 

1.5 Drift av Bridgehuset 

Kjell H fortsetter å drifte Bridgehuset i høst, men slutter fra nyttår av helsemessige 

årsaker. PH tar opp kjøkkendrift på høstens arrangementer med Kjell. I vårterminen tar 

IHj ansvar for innkjøp og kjøkkendrift, om ønskelig med bistand fra AAY/PH.  

 

1.6 Søknad fra Trondheim UBK om medlemskap i NBF 

 Etter at styremøtet 17.03.20 ble utsatt, tok styremedlemmene stilling til søknaden  

pr e-post. Samtlige støttet søknaden, som ble oversendt NBF 20.03.20 og innvilget 

21.03.20. 

 

1.7 Søknad om å arrangere NM junior par 3. – 4.10.20 

 Kretsen går inn som medarrangør i samarbeid med Trondheim UBK. PH tar opp med 

 NBF om det skal inngås en formell avtale. 
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1.8 Terminliste 2020/21 

 Den vesentlige endringen var at 4. divisjon flyttes til uken etter 3. divisjon, både i høst 

 og til vinteren, av hensyn til kapasiteten i Bridgehuset. Forslaget til terminliste ble 

 godkjent med en mindre korreksjon. 

 

1.9 Eventuelt 

 Rutiner med tanke på smittevern ved klubbspilling i Bridgehuset fremover ble 

 diskutert. De siste anbefalingene fra NBF, som også ble fulgt under Bridgefestivalen, 

 forutsettes benyttet. IHj kjøper inn nødvendig utstyr, bl.a. for desinfeksjon av 

 bordplater o.a. Det anbefales sterkt at alle som skal spille i Bridgehuset, stiller med sin 

 private meldeboks. IHj kjøper inn et antall meldebokser til Bridgehuset med tanke på 

 videresalg. 

 

 IHj besvarer henvendelse fra Bjørn Pedersen til Kjell H med utgangspunkt i det 

 ovenstående. 

 

 

 

 

Trondheim, 27.08.2020 

 

 

 

________________   ___________________  ________________ 

        Per Heide            Bjørn Kvello              Inger Hjellemarken 

 

 

 

 

 

________________   ___________________  ________________ 

   Ole Jonny Tøsse        Atle Aas Yttereng               Marianne Houbiers 

 


