Referat fra styremøte i NBF Midt-Trøndelag,
Onsdag 19. aug 2009 kl. 19, Bridgehuset, Brattørveita
Tilstede fra styret:
• Inger Hjellemarken (IHj), Bjørn Pedersen (BP), Ove Bruvoll (OBr), Anne Grethe
Hofnes (AGH), Bård Riise (BR)
Turneringsutvalget:
Bridgehuset:
Kortdublering:
Fosen:
Stjørdal:

Hans Arne Forseth (HAF)
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Forfall styret:
• Ellen Røkenes (ER)
• Jan Sæther (JS)
Referent:

Ove Bruvoll

Sak 1:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og sakliste godkjent

Sak 2:

Godkjenning av referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent

Sak 3:

Sjekke at alt er klart før sesongstart
Videre arbeid med:
• Handlingsplan - IHj
• Markedsføringsplan – IHj
• Oppdatere 4.årsplan - IHj
• adm.håndbok – BP
• Retningslinjer for samarbeid med Bridgehuset – BP
• Retningslinjer for regnskap- og budsjett-arbeid - BP
• Prosjekter
1. Rekruttering
IHj og BR samarbeider med Anette Waagland og Trude Selfors
Er det flere fra en husstand som deltar på kurs gis det familierabatt.
• Terminliste
Framlagt av HAF. Styret bestemte at Trondheimsserien skifter navn
tilbake til Kretsserien.
Noen turneringer må flyttes.

Sak 4:

Framdrift adm. Håndbok

1. Rutiner for kasserer.
a. Forslag til rutinebeskrivelse i vedlegg 1.
Korreksjoner i rød kurs (BP)
Korrigert forslag ble vedtatt.
Sak 5:

Framdrift handlingsplan

Sak 6:

Framdrift markedsføringsplan

Sak 7:

Framdrift prosjekter
1. Begynnerkurs
IHj har avholdt kurs på Statens trafikklærerskole på Stjørdal

Sak 8:

Regnskapsrapport.
AGH la fram en fersk regnskapsrapport.

Sak 9:

Referatsaker.
1. Notat fra møte med kasserer 24. juni
2. Notat fra klubbledersamling Bjugn 18. Juni
3. Kretsledermøte
4. Festivalen

Sak 10:

Prisliste
IHj utarbeider forslag.
Dette er nå gjort og forslaget er vedtatt ved epost-avstemming med de
vedtatte endringer.
Prislisten er vedlegg 2

Sak 11:

Eventuelt.
Referat fra møte i sameiet 23. juni ble tatt opp.
Det kom fra noen spørsmål i sakens anledning om å skifte tak:
1) Hvorfor skifte skifertak? Skifertak er da uslitelige. Bør la seg gjøre å
reparere.
2) Hvis det er slik at man MÅ skifte. Har man da tenkt å skifte til et nytt
skifertak, eller har man tenkt å gå for en billigere løsning?
Når det gjelder forsikring så var kommentaren fra møtet: ”Jo billigere, jo
bedre – bare den skriftlige avtalen sikrer en eventuell utbetaling til
sameiet”.
Mitt private forslag i etterkant er at en slik avtale kanskje bør tinglyses.

En siste kommentar fra styremøtet var at kretsen kan dessverre ikke bistå
med finansiering for å få gjort noe med taket.
IHj sørger for at den siste og korrekte utgaven av vedtektene våre sendes
til NBF
Sak 12:

Neste møte.
Fastsettes senere.

-----------------------------Inger Hjellemarken (IHj)

---------------------------------Anne Grethe Hofnes (AGH)

----------------------Bård Riise (BR)

-------------------------Ove Bruvoll (OBr)

2 vedlegg.

-----------------------Bjørn Pedersen (BP)

Vedlegg 1.

RUTINEBESKRIVELSE KASSERER

Seriemesterskap (SM) – 1.-4.divisjon
1. NBF sender faktura etter 1. helg (beregner 4 spillere pr lag), som kasserer betaler
innen betalingsfrist.
2. Kasserer krever inn fra de respektive lag. Tidsfrist senest2 uker etter første helg.
3. NBF sender faktura etter 2. helg for ekstraspillere, som kasserer betaler innen
betalingsfrist.
4. Kasserer setter opp oversikt over juniorspillere og søker refusjon fra NBF.
5. Støtte utbetales fra NBF til kretsen. Kasserer kontrollerer at det er korrekt
6. Eventuelle krav om dekning av arrangementsunderskudd sendes NBF
7. Etter at SM er ferdig setter kasserer opp regnskap for hver enkelt divisjon. Frist
for ferdigstillelse er 1. mai.
SM Damer
1. Støtte utbetales fra NBF. Kasserer kontrollerer at det er korrekt
2. NBF fakturerer lagene direkte
3. Kasserer sørger for at honorar til TL, kort og bordleie betales ihht til krav fra de
respektive.
Kretsserien/Byserien/Trondheimsserien (KM-lag)
1. Kasserer lager en ”faktura” som sendes/leveres til hvert lag ved spillestart med.
Betalingsfrist 15. november. Ikke oppgjort faktura straffes med trekk i VP.
2. Kasserer sender en kopi av fakturaene til de respektive klubber
3. Kasserer følger opp at alle lag gjør opp for seg innen fristen (15.11.)
4. Etter at KM-lag er ferdigspilt setter kasserer opp et regnskap. Frist for
ferdigstillelse er 1. mai.
KM-mix-lag
1. TL tar inn startkontingent ved spillestart
2. Kasserer mottar regnskap/oversikt fra TL
3. Etter at turneringen er ferdigspilt setter kasserer opp et regnskap. Frist for
ferdigstillelse er 1. mai.
Diverse parturneringer (Ruternål, TM Damer, TM Junior, TM Veteran, KM-par
m/NM-kvalik)
1. TL tar inn startkontingent ved spillestart
2. Kasserer mottar regnskap/oversikt fra TL.
3. Kasserer fører regnskap/oversikt over hver enkelt av disse turneringene og ved
sesongs slutt forelegges dette for kretsstyret. Frist 1. mai.

Sommerbridge
1. TL tar inn startkontingent ved spillestart
2. Kasserer mottar regnskap/oversikt fra TL.
3. Kasserer fører regnskap/oversikt for turneringens inntekter og utgifter. Ved
sesongs slutt forelegges dette for kretsstyret. Frist 1. oktober.
Kortsorteringa (KS)
1. Kasserer mottar oversikt fra KS etter endt sesong. KS sørger for at alle krav blir
distribuert.
2. Kasserer følger opp at alle krav blir innbetalt. Alt skal betales over bank.
Årsregnskap
I løpet av desember skal kasserer og kretsleder gjøre de nødvendig forberedelser for å få
satt opp en korrekt årsregnskap. Årsregnskapet for krets og KS skal være ferdig innen
utgangen av januar og forelegges for kretsstyremøte som avholdes primo februar
Budsjett
Kretsleder utarbeider et utkast til budsjett for kretsen som forelegges kretsstyret på
styremøtet som avholdes primo februar. KS’ leder utarbeider budsjett for KS.

Vedlegg 2.

Prisliste pr 1. september 2009
(vedtatt på kretsstyremøte 19. august 2009)

TURNERINGER
Kortdublering
medlem i NBF/ikke medlem og tidlig bestilling, pr dublett
tillegg for sein bestilling
Lag i kretsserien
alle er medlemmer i NBF
(kr 187,50 pr junior)
En-dagsturneringer (TM Damer, TM Veteran, TM Junior, Ruternål)
standard medlem i NBF
junior
Kvalifisering til kretsens parfinale
standard medlem i NBF
junior
Kretsens parfinale
standard medlem i NBF
junior
Julebridge
standard medlem i NBF
junior
KM-mix lag
Alle er medlemmer i NBF
(kr 125 pr junior)
Sommerbridge
standard
junior
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kr

1,50/1,75
0,25

kr
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200
100
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200
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NB! For å få delta i ovennevnte turneringer kreves det at man er medlem av NBF. Det er
et untak og det er Ruternålsturneringene.

