Referat fra styremøte i NBF Midt-Trøndelag,
Tirsdag 2. Feb. 2010 kl. 18, Bridgehuset, Brattørveita
Tilstede fra styret:
• Inger Hjellemarken (IHj), Bjørn Pedersen (BP), Ove Bruvoll (OBr), Anne Grethe
Hofnes (AGH)
Turneringsutvalget:
Bridgehuset:
Kortdublering:
Fosen:
Stjørdal:

Hans Arne Forseth (HAF)
Ingen
Kay Robert Brastad (KRB)
Ingen
Ove Bruvoll (OBr)

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

Ove Bruvoll

Dagsorden
1. Godkjenne innkalling og dagsorden
Utkast til årsberetning behandles under pkt. 9
Innkalling og dagsorden godkjent.
2. Godkjenne referat fra forrige styremøte
Godkjent med små merknader.
3. Framdrift ”Et år med kretsen” – ansv. BP
• Det skal ikke opprettes et kretsens appellutvalg, det gjøres for hver turnering.
• Autorisasjonsutvalg oppnevnes av kretsen etter behov.
• Beslutningsmyndighet for klubbledersamling bør følge samme mal som
kretsledermøtet.
• Kommunikasjon:
o Terminliste skal sendes skriftlig til klubbene for alle medlemmer.
o I tabellen for distribusjon av informasjon skal det føyes til ansvarlig og
tidsfrist.
• Rutinebeskrivelse for kasserer tas inn i dokumentet.
• Vedtekter: Komite for Bridgehuset endres til Styre for Bridgehuset.
• Ta inn et punkt i dokumentet om hva som skal skje ved en evt. Avhending av
Bridgehuset.
4. Framdrift handlingsplan
Ingen endring

5. Framdrift markedsføringsplan
Ingen endring
6. Framdrift prosjekter
4 kurs arrangert i Trondheim høsten 2009 – 2 på Bridgehuset, ett på NTNU
og ett i Bjugn. Dette har bl.a. resultert i 7 nye medlemmer i Ruterknekt.
Kyrre Tangen skal holde kurs på Selsbakk skole.
7. Regnskapsrapporter – ansv. AGH
AGH leverte regnskapsrapporter for:
• Kortsorteringen: overskudd kr. 8376,60
• Kretsen: underskudd kr. 5791,14
8. Referatsaker
IHj sender ut en oppfordring til klubbene om å sende deltakere til
orgnisasjonsdagene. Bidrag til deltakelse bør komme fra klubben i tillegg til
kretsen. Kretsen bidrag må ikke overstige 50%
9. Klubbledersamling
IHj presenterte en foreløpig årsberetning som er blitt korrigert etter møtet.
Klubbledersamlingen arrangeres 10.april.
BP skal lage skisse til program.
Noen forslag:
• Gå gjennom handlingsplan etc.
• Klubbene presenterer seg sjøl
• Trekke inn Marianne Harding og Per Vats
Kontakt med klubbene fordeles mellom styremedlemmene
10. Premiering 2009 (vinnere a-pulje, b-pulje, km-mix lag)
Det ble ingen premiering i fjor – ikke nok glass. IHj bestiller medaljer for 2009:
• A-pulje: 1, 2, og 3 premie
• B-pulje: 1 premie
• Mix-lag: 1 premie
For 2010 er det bestilt litt for mange premier, men de blir delt ut.
For 2011 og sener blir det samme premiering som i 2009.
11. Ansvarsdeling kretsen/Bridgehuset og konsekvenser mht plassering av
arbeidsoppgaver
Forslag til fordeling av ansvar:
• Kretsen: PC og annet datautstyr med tilbehør. Det trengs 1 PC, 2
skjermer, nett og nettverksskriver.
• Bridgehuset: Alt som trengs ved bordet (meldebokser), telefon og
bredbånd. Utgiftene må dekkes inn via bordleie.
Kortsorteringen bør være ressurs for teknisk kompetanse, mens leder for
turneringsutvalget bør ta ansvar for at materiellet er tilstede og i orden.
12. Innkjøp av datautstyr
HAF skal kjøpe inn en svarthvit laserskriver.

13. Eventuelt
1. Veteran- og dame-turnering kan slås sammen, men med atskilte resultat.
Juniorturnering må arrangeres separat.
2. Sommerturnering arrangeres bare tirsdag.
3. Det er kommet et lanseringstilbud på ”Spill bridge 2”. Kretsen bestiller 2
pakker à 12 bokpakker til kr. 4800,- d.v.s kr 200,- pr bokpakke.
14. Neste møte
2. mars 2010.

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

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

----------------------Bård Riise (BR)

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

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

