
Referat fra styremøte i NBF Midt-Trøndelag, 

Onsdag 13. mai 2009 kl. 18, Bridgehuset, Brattørveita 
 

Tilstede fra styret: 

 Inger Hjellemarken (IHj), Bjørn Pedersen (BP), Ove Bruvoll (OBr), Jan Sæther 

(JS), Anne Grethe Hofnes (AGH), Bård Riise (BR) 

 

Turneringsutvalget:  Hans Arne Forseth (HAF) 

Bridgehuset:  Ingen 

Kortdublering: Kay Robert Brastad  (KRB) 

Fosen:   Ingen 

Stjørdal:  Ingen 

 

Forfall styret: 

 Ellen Røkenes (ER) 

 

Referent: Ove Bruvoll 

 

Sak 1/09: Godkjenning av innkalling og sakliste 

Innkalling og sakliste godkjent 

 

Sak 2/09: Godkjenning av referat fra forrige møte  

Referatet ble godkjent 

 

Sak 3/09: Status 

Videre arbeid med: 

 Handlingsplan  - IHj 

 Markedsføringsplan – IHj 

 Oppdatere 4.årsplan - IHj 

 adm.håndbok – BP 

 Retningslinjer for samarbeid med Bridgehuset – BP 

 Retningslinjer for regnskap- og budsjett-arbeid  - BP 

 Prosjekter 

1. Rekruttering 

IHj og BR samarbeider med Anette Waagland og Trude Selfors 

 

Sak 4/09: Oppnevning av utvalg og arbeidsgrupper 

- Kortsorteringa i Trondheim (KST) 

o Kay Robert Brastad (leder), Anne Grethe Hofnes (styrets 

kontakt), Ivar Berg. 

o Revidert budsjett ble godkjent med noen endringer. 

 Utgift til innkjøp av ny dubleringsmaskin og nye 

kortstokker/mapper ble erstattet med avskrivning av 



verdien av disse. 

 Underskuddet ble dermed redusert til kr. 4550,- 

 Sponsing av kortstokker ble det ikke noe av. 

 

o Nedbetalingsplan er sendt inn, men var ikke tilgjengelig på 

møtet. 

o Styret vedtok å øke kortleien fra 1 august, men gi rabatt til dem 

som bestiller i god tid. 

 Kr. 1,75 pr. mappe i ordinær leie 

 Kr. 1,50 pr. mappe rabattert 

 De ekstra kr. 0,25 pr. mappe går til dublør. 

 

- Turneringsutvalg (TU) 

o Ingen representant for styret i turneringsutvalget 

o HAF la fram utkast til terminliste 2009/2010.  

 Trondheimsserien endrer navn til kretsserien 

 Avslutningsturneringen KM-lag blir trolig sløyfet 

 Oppslutningen om KM-par var veldig dårlig i 2009. Vi 

vil derfor prøve å få arrangert kvalifiseringsturneringer 

til KM-par lokalt på Fosen og i Stjørdal. 

 

- NBFMTs nettsider 

o IHj hører med ER om hun kan ta seg av oppdatering etc. 

 

- SparTi:  

o Hovedklubb for kretsen opprettes på Bridgehuset 

- Kontakt med Bridgehuset 

o AGH har kontakt angående økonomi 

o BP skal ta kontakt med Bridgehuset for å avklare 

ansvarsfordeling mellom kretsen og huset. 

 

- Skriftlige regnskapsrutiner 

o Forbundets turneringer (SM) 

o Kretsens turneringer (KM, sommerbridge m.fl.) 

o Kortsorteringa 

o Årsoppgjørsdisposisjoner 

 

Beskrivelse av rutiner skal inn i håndboka 

  

Sak 5/09: Regnskapsrapporter. 

– 1. tertial 2009 

o Mangler innbetaling fra en del 4.div. lag. AGH sender ut 

faktura til de som har epostadresse 

o AGH sender ut rapport fra 1.tertial så snart tallene er klare. 

 

 



– Oversikt over utestående (inkl. divisjon) 

o Studentenes gjeld til kretsen fra 2006/7 skal betales med kr. 

6500,- . Da er det tatt hensyn til at lagene har flere juniorer, og 

det er gitt 20% rabatt p.g.a. sen purring. 

 

Sak 6/09: Referatsaker. 

 IHj kjøpte blomster til Byneset BK i anledning 60.års jubileum, og 

deltok på festen 

 BP deltok på organisasjonsdagene angående klubb og krets. 

 BR deltok også, mest på rekrutteringsdelen. 

 

Sak 7/09: Neste møte. 

Onsdag 19.august 2009.  

 
Sak 7/09: Eventuelt. 

 Alle i styret må ha oversikt over adresse/tlf. til alle tillitsvalgte og alle 

klubbene. 

 HAF og Øyvind Thomassen skal finne ut hva vi skal gi i premier og 

komme med et forslag. Frist til neste styremøte. 

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

Inger Hjellemarken (IHj) Anne Grethe Hofnes (AGH)  Bjørn Pedersen (BP) 

 

 

 

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

Jan Sæther (JS)   Bård Riise (BR)  Ove Bruvoll (OBr) 

 

            

 


