
Referat fra styremøte i NBF Midt-Trøndelag 

Tirsdag 10. april. 2012 kl. 18.00, Bridgehuset, 
Brattørveita 

 
Tilstede fra styret: 
• Inger Hjellemarken (IHj), Bjørn Pedersen (BP), Ove Bruvoll (OBr), Solbjørg Saltvik (SS), 

Ellen Røkenes (ER), Hege C. Faber (HF) 
 
Turneringsutvalget:  Hans Arne Forseth (HAF) 
Bridgehuset:  Ingen 
Kortdublering:  Ingen 
Fosen:   Ingen 
Stjørdal:  Ove Bruvoll (OBr) 
  
Forfall varamedlemmer: 
• Martyna Checinska 
 
Referent: Ove Bruvoll 
 
Sakliste 
 

1. Godkjenne innkalling og dagsorden 
Godkjent   
 

2. Godkjenne referat fra forrige styremøte 
Godkjent  
 

3. Forberedelse klubbsamling 
Det er ikke mange påmeldinger til klubbsamlingen 14. april. 
 
3.1 Årsberetning 

Det ble foretatt et par små rettelser. 
 

3.2 Regnskap og budsjett 
Ingen endringer  

 
3.3 Handlingsplan 

BP og IHj har gjennomgått og revidert planen 
 

 3.4 4-årsplan 
BP og IHj har gjennomgått og revidert planen 

 
3.5 Et år med kretsen – adm. håndbok 

BP og IHj har gjennomgått og revidert planen 
 
3.6 Program 

IHj presenterer kretsens aktivitet siste år og handlingsplanen 



Marianne Harding forteller hva NBF kan gjøre for å hjelpe til med rekruttering til 
klubben din 
Allan Livgård gir ruter-opplæring 

 
4. Medlemskapsformer 

Styret diskuterte forslaget til nye medlemskapsformer. 
Begrepet turnering må presiseres. Når skal hver spillekveld regnes som en turnering og 
når kan en turnering gå over flere dager. 
Serviceavgifter må presiseres. 
Forholdet mellom medlemskap og klubbtilhørighet må avklares. 
Forskjellen mellom rekruttmedlem og introduksjonsmedlem må avklares. 
Styret i NBF Midt-Trøndelag ser ingen dramatiske konsekvenser av omleggingen. 
 

5. Eventuelt 
Gunn Tove Vist har søkt om støtte for å delta på landslaget i to mesterskap i sommer. 
Støtten skal gå til å ta med en ekstra person fordi hun ammer sin yngste sønn. 
Kretsens holdning er at forbundet bør dekke denne utgiften når de velger å ta ut en spiller 
som ammer. 

 
6. Neste møte 

20. juni 2012.  
 
 ------------------------------   ------------------------ 
Inger Hjellemarken (IHj)   Bjørn Pedersen (BP) 
 
 
 
---------------------------   -------------------------- 
Solbjørg Saltvik (SS)               Ellen Røkenes (ER) 
 
 
 
-----------------------   ---------------------------- 
Ove Bruvoll (OBr)   Hege C. Faber (HF) 
 


