
Referat fra styremøte i NBF Midt-Trøndelag, 

Tirsdag 1. nov. 2011 kl. 16.30, Bridgehuset, Brattørveita 
 

Tilstede fra styret: 

• Inger Hjellemarken (IHj), Bjørn Pedersen (BP), Ove Bruvoll (OBr), Solbjørg Saltvik 

(SS), Ellen Røkenes (ER) 

•  

Turneringsutvalget:  Hans Arne Forseth (HAF) 

Bridgehuset:  Ingen 

Kortdublering: Ingen 

Fosen:   Ingen 

Stjørdal:  Ove Bruvoll (OBr) 

  

Forfall varamedlemmer: 

• Hege C. Faber 

• Martyna Checinska 

 

Referent: Ove Bruvoll 

 

Sakliste 

 

1. Godkjenne innkalling og dagsorden 
Godkjent   
 

2. Godkjenne referat fra forrige styremøte 
Godkjent  
 

3. Prisliste 
Ingen endring fra i fjor 
Skal ta med bordleie i prislisten. 
Bordleie inkl. datautstyr kr. 85,- pensjonister kr. 45,- 
   -”-        uten datautstyr kr. 80,- pensjonister kr. 40,- 
Leie av lokale:   kr.  500,- pr. kveld 
Konfirmasjon/dåp/begravelse: kr. 1800,-  inkl. vask av en etasje. 
 
Prisliste skal justeres samtidig med terminliste om våren 
 

4. Fredagsbridge 
Forslag om å finne arrangør av fredagsbridge siste fredag i måneden 
Tenkt som et sosialt arrangement med servering av mat + øl/vin 
 

5. Bridgehuset 
Ble ikke behandlet på møtet. 
 
 



6. Kroner og øre (regnskap 2. tertial 2011 og budsjett 2012) 
Styret ble orientert om regnskapet og har ingen kommentar. 
Kontingent fra NBF blir trolig redusert fra i fjor. 
Arrangørstøtte for 3. og 4. divisjon økes til kr. 14550,- 
Budsjett for 2012 vedtatt med noen justeringer. 
 

7. Handlingsplan – revisjon 
Revideres. Leder BP 
 

8. Eventuelt 
1. Fra og med sesongen 2012-13 er det besluttet at KM lag blir redusert 

til 8 lag i A-pulja, og da også reduserer til 7 spillekvelder. B-pulja med 
inntil 18 lag spiller serie, evt avbrutt serie eller monrad over 7 kvelder. 
For sesongen 2011-12 vil dette bety at 4 lag rykker ned fra A-pulja og 
2 lag rykker opp fra B-pulja, for å få justert til 8 lag i A-pulja. For senere 
sesonger vil 2 lag rykke opp og ned. 

2. Åfjord bridgeklubb har meldt seg ut av NBF. 
3. Det er avholdt ett nybegynnerkurs i høst med 6 deltakere. Kursdeltakerne 

overtas etter kurset av TBK. 
4. Kretsens nye hjemmeside blir  mtbridge.no  den tas i bruk i januar 2012.  

 
9. Neste møte 

31. januar 2012.  
 

 ------------------------------   ------------------------ 

Inger Hjellemarken (IHj)   Bjørn Pedersen (BP) 

 

 

 

---------------------------   -------------------------- 

Solbjørg Saltvik (SS)               Ellen Røkenes (ER) 

 

 

 

----------------------- 

Ove Bruvoll (OBr) 

 


