Referat fra styremøte i NBF Midt-Trøndelag
Tirsdag 31. jan. 2012 kl. 18.00, 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), Ralph Buchmann (RB)
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. Forberedelse klubbsamling
(SS) lager utkast til årsberetning. Regnskapet er snart klart.
Årsberetning/regnskap fra huset, Stjørdal, kortsortering og Fosen må innhentes.
I programmet: Videregående ruter (Allan Livgård) og Rekruttering (Marianne Harding).
4. Oppdatere terminliste
Klubbsamling flyttes til 14 april fordi organisasjonsdagene er flyttes til 21-22 april.
5. Bridgehuset
Ble ikke behandlet på møtet.
6. Kroner og øre (regnskap 2. tertial 2011 og budsjett 2012)
Regnskapet for 2011 ga et overskudd på kr. 113.089,63
Årsaken til det store overskuddet er at det ble sendt regning til NBF for seriemesterskapet
høsten 2011. Vanligvis blir denne regningen ikke sendt før året etter. Vi mottar støtte til
divisjonsarrangmenter en gang i året. I 2011 arrangerte vi to helger, men fikk utbetalt
støtte/dekka utlegg for tre - to helger sesongen 10/11 og første helga 11/12.
Budsjett for 2012 ble vedtatt med et antatt overskudd på kr. 2490,-

7. Handlingsplan – revisjon
BP har gått gjennom fireårsplan og handlingsplan.
Hans forslag til endringer ble vedtatt.
IHj/ER sørger for at de reviderte planene legges ut på kretsens hjemmesider.
8. Mtbridge.org
Ny hjemmeside for kretsen finnes nå på adressen mtbridge.org og er under oppbygging.
9. Eventuelt
a. Retningslinjene for KM-lag skal innskjerpes.
b. NBF’s rutiner for fakturering av startkontingent i divisjonsspillingen er svært
byråkratiske. Kretsen må oppfordre NBF til å endre sine rutiner til det bedre og
enklere.
10. Neste møte
27. mars 2012.
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