NBF Midt-Trøndelag
Referat
Styremøte
Tirsdag 24. september 2019 kl. 1800
Bridgehuset, Brattørveita 10, 2. etasje
Til stede
Fra styret: Per Heide ( PH, referent), Bjørn Kvello (BK), Inger Hjellemarken (IHj), Ole Jonny
Tøsse (OJT), Atle Aas Yttereng (AAY).
Vara: Marianne Houbiers
Fra utvalg for juniorsatsing, sak 5.3, 5.4, og 5.10: Kristin Osen (KO)
Forfall
Ingen
5.1

Godkjenne innkalling og dagsorden
Godkjent, med et tillegg til sak 5.4.

5.2

Godkjenne og signere referat fra styremøte 21.05.19
Godkjent og signert.

5.3

Kort orientering fra kretsledermøte 23.08 og organisasjonsdager 24. – 25.08
På kretsledermøtet ble årsmelding og regnskap for 2018 gjennomgått. Det var stor
sportslig suksess, bl.a. i EM og på juniorfronten. Regnskapsresultatet var også positivt.
Videre ble det referert at i år Har Rune Hauge forhandlet frem en femårig avtale med
to års prøvetid med Scandic Lillehammer Hotel. Bridgefestivalen flyttes tilbake dit, og
der vil også mange andre bridgeturneringer arrangeres.
Organisasjonsdagene dreide seg i overveiende grad om rekruttering, med bl.a. med en
lengre seanse med Kolbjørn Nordvik fra Engasjert byrå, herunder gruppearbeid, og to
foredrag av Kurt-Ove Thomassen om rekruttering av barn og unge samt arbeid med å
skaffe sponsormidler.

5.4

Bør vi slå sammen kretsens rekrutteringsutvalg og utvalg for juniorsatsing?
Diskusjon rundt arbeidet med juniorsatsing og muligheter for å søke økonomisk
støtte
Det ble vedtatt å slå sammen de to utvalgene. OJT fortsetter som leder, PH går inn som
medlem sammen med KO, som vil være den sentrale ressursperson. Det kan være
aktuelt å få inn et medlem til.
Det arbeides med sikte på å etablere en ungdomsbridgeklubb. Inntil en slik er på plass,
må det være kretsen som står som ansvarlig når det søkes om økonomisk støtte.
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I 2020 kan det bli aktuelt at skolemesterskap legges til Trondheim, enten i mars eller i
juni.
Det ble orientert om arbeid med å få innpass for bridge i skolen. Aktiviteten er stor, og
vi må passe oss for ikke å gape for høyt.
På Hoeggen skole er det etablert valgfag i sjakk og bridge.
Det er stort behov for å få med flere som kan hjelpe til i arbeidet, både på skoler og når
det skal arrangeres ungdomsbridge.. PH ringer rundt til klubbledere med sikte på å få
med to medhjelpere fra hver klubb.
5.5

Terminliste for 2019-20
Åpent TM Mix Par ble vedtatt flyttet til lørdag 29. februar. PH legger ut korrigert liste
på nettet.

5.6

Prisliste for 2019-20
Utsendt liste ble godkjent. PH legger ut på nettet.

5.7

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag
Utsendt forslag omredigering av vedtektene (uten å endre reelt innhold) ble godkjent.
PH ferdigstiller og sender inn til forbundet for godkjenning.

5.8

Regnskap, drøfting av kontostruktur
Utsendt regnskap for turneringer gir god oversikt. Dette kan vedlegges kretsens
regnskap. Kontostruktur for selve kretsregnskapet ble ikke drøftet.

5.9

Arkivering
Vi tar sikte på å finne permen fra tidligere og komplettere den med nyere materiale.
PH og IHj følger opp.
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5.10

Bør kretsen søke om å arrangere finale i NM for klubber 2020?
Saken ble drøftet. En forutsetning for å søke må være at vi føler oss trygge på å gå
med et betydelig overskudd, som kan tilfalle ungdomsarbeidet. Dersom vi søker, går vi
for et relativt enkelt arrangement i Bridgehuset, med fest/bankett også her i tråd med
Studentenes opplegg for Trondheimcup.
KO tar hovedansvar for å skaffe sponsorer, men flere oppfordres om å bidra. Kurt-Ove
Thomassen kontaktes med tanke på hjelp til ideer og innsalgsdokument.
Frist 1. november.

5.11

Eventuelt
Ingen saker.

Trondheim, 06.10.2019

________________
Per Heide

___________________
Bjørn Kvello

________________
Ole Jonny Tøsse

___________________
Atle Aas Yttereng

________________
Inger Hjellemarken
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