Referat fra styremøte i NBF Midt-Trøndelag,
Tirsdag 2. Mars 2010 kl. 18, Bridgehuset, Brattørveita
Tilstede fra styret:
• Inger Hjellemarken (IHj), Bjørn Pedersen (BP), Ove Bruvoll (OBr), Anne Grethe
Hofnes (AGH), Bård Riise (BR)
Turneringsutvalget:
Bridgehuset:
Kortdublering:
Fosen:
Stjørdal:

Hans Arne Forseth (HAF)
Ingen
Ingen
Ingen
Ove Bruvoll (OBr)

Forfall styret:
• Ellen Røkenes (ER)
• Jan Sæther (JS)
I tillegg møtte Liv Marit Grude (LMG) på punkt 3.
Referent:

Ove Bruvoll

Dagsorden
1. Godkjenne innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjent.
2. Godkjenne referat fra forrige styremøte
Godkjent.
3. Klubbledersamling
• Samlingen arrangeres 10. april.
• Forslag til program ble presentert av BP. I tillegg til forslaget fra BP skal IHj
orientere om årsberetning og regnskap.
• BP har også laget gruppeoppgaver om:
1. Rekruttering
2. Handlingsplanen
• Invitasjon sendes ut 12. mars med svarfrist 19. mars.
• Purringer skal skje i uke 12:
1. IHJ tar klubbene på Fosen og Heimdal og skriver til Døves BK
2. OBr tar Stjørdal, Selbu, Tydal, Meråker og Stugudal
3. AGH tar Mostadmark
4. BP tar Dovre, Munken, Ruterknekt og Forcingklubben
5. BR tar Arbeiderforeningen, TT og TBK
6. LMG tar Studentene
• Man må huske på å sjekke hvem som vil spille turnering.

•

Siste frist for påmelding er 26. mars.

4. Regnskapsrapporter og budsjett
• AGH la fram regnskap for 2009 og forslag til budsjett for 2010 for kretsen.
• Budsjettet ble godkjent etter noen små endringer.
1. Utgift til NM par redusert fordi vi får bare 2 par.
2. Usikre tall for utgifter til divisjonsspilling fordi vi ikke vet hvor mange 2.
div. puljer som skal spilles i Trondheim.
3. Må regne med reduserte inntekter fra sommerbridge fordi det blir
arrangert bare en kveld i uka.
4. Det ble også lagt anskaffelse av datautstyr for kr. 7000,• Regnskap og budsjett for kortsorteringen ble godkjent uten kommentar.
5. Referatsaker
• IHj og AGH har hatt et møte om regnskapet. Det er nå svært lite restanser i
regnskapet.
6. Eventuelt
BR, OBr og kanskje en fra Ruterknekt reiser til organisasjonsdagene på
Gardermoen 17 og 18 april.
Neadalslaget har søkt om å bli medlem i NBF. Vi anbefaler søknaden og ønsker
dem velkommen.
7. Neste møte
20. april 2010.
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