Referat fra styremøte i NBF Midt-Trøndelag,
Tirsdag 26. oktober 2010 kl. 18.00, Bridgehuset,
Brattørveita
Tilstede fra styret:
• Inger Hjellemarken (IHj), Bjørn Pedersen (BP), Ove Bruvoll (OBr), Anne Grethe
Hofnes (AGH), Ellen Røkenes (ER)
Turneringsutvalget:
Bridgehuset:
Kortdublering:
Fosen:
Stjørdal:

Hans Arne Forseth (HAF)
Ingen
Ingen
Ingen
Ove Bruvoll (OBr)

Forfall styret:
• Ralph Buchmann (RB)
• Bård Riise (BR)
Referent:

Ove Bruvoll

Dagsorden
1. Godkjenne innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjent.
2. Godkjenne referat fra forrige styremøte
Referat godkjent.
3. Status handlingsplan
• Hovedmål 1, delmål 1 er ferdig.
• IHj gjennomgikk planen etter å ha gjennomarbeidet den, inkludert innarbeiding av
kommentarer fra BP.
• BP har også noen kommentarer til 4-årsplanen
4. Status ”Et år med kretsen”
• Et år med kretsen blir nå kalt ”Administrativ håndbok for kretsen”.
• BP gjennomgikk endringer som er gjort siden sist.
o I vedtektene skal det stå ”Styret for Bridgehuset” istedenfor ”Komite
for Bridgehuset”.
• Administrativ håndbok skal godkjennes av kretsstyret og legges ut på nettet.
Skriftlig kopi oppbevares hos kretsleder og i styreprotokoll. BP innarbeider
innspill fra Helge Stanghelle.
• Vedtak: Styret godkjenner administrativ håndbok for kretsen med de
endringer som er vedtatt på styremøtet 26/10-2010.

5. Status prosjekter
• Kurs
o IHj har holdt kurs 10 mandager med oppstart 31/8 og 5 deltakere.
o Anette Vaagland og Trude Selfors har holdt videregående kurs med 9
deltakere 22-24/10.
6. Regnskapsrapporter
• Tertialrapport framlagt for periode 9_2010
7. Referatsaker
• Kampanje ”Verv en venn”: Ingenting å referere
• Instruks KRU: IHj har fått instruks fra Marianne Harding.
8. Neste møte
Holdes i slutten av januar.
9. Eventuelt
• Åse Tårnesvik (ÅT) ga informasjon fra møte i sameiet og styremøte i husstyret.
• ÅT ga også beskjed om at hun ønsker avløsning som leder i sameiet.
• Husstyret har vedtatt økt bordleie til kr 85,- for kretsen og klubber som bruker
datautstyret f.o.m 1 januar 2011. IHj foreslår 90,- (95,-) ordinært og 50,- (55,-)
for pensjonister.
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