
 

  Nord-Trøndelag 
  

  

REFERAT FRA STYREMØTE 12. MARS 2008. 
 
Til stede: 

Rudolf Hansen 
Robert Althe 
Geir Enge 
Pål Dahl 
Lise Marie Engbakken 
Arnstein Nymoen 
Ikke møtt: 
Roar Kvaløyseter 
  
Referent: Lise Marie 
 
Sak 1:  

Valg av kretsleder: 
forslag Arnstein Nymoen. 
Vi innkaller til ekstraordinært kretsting den 19. April kl. 15:00.  
Lise Marie innkaller til dette møte, og sender ut sakliste senest  
5. april. 

 
Sak 2: 

Grand Hotell - Steinkjer den 19. og 20. April, Km-lag. 
a) Praktisk gjennomføring. 
- påmelding, Robert ringer rundt for avklaring vedr hva medlemmene ønsker av fullpansjon, enkelt- 
el dobelt rom, dagpakke. NB. Må også vite hvor mange som skal ha middag. 
- hvordan håndtere betalingen, Arnstein snakker med Grand for å få dem til å ta i mot betaling for 
fullpansjon (disse må få bong for å vise at de har full pensjon). 
- dagpakken betales til oss ved oppmøte (må ha liste som viser hvem som har full pensjon, slik at vi 
vet hvem som ikke har betalt for dagpakke). Rudolf, Pål og Lise. 
- lunsj og middag for de som ikke har fullpansjon betales til hotellet. 
- Geir lager tidsskjema for spillingen og ekstraordinært ting. 
- hvem skal ha ansvaret for turnering- Geir har ansvaret. 
- giing av kort - Namsos BK legger halvparten. Robert spørrer Ogndal Bk om å ta den andre 
halvparten. 
- regnskapet har turneringsleder ansvaret for. 
 
- det blir kveldsturnering ca. 21:30, Geir ansvarlig 
  
b) Bestilling av premier for a og b serien. 
- Arnstein ordner premier til begge seriene + diplomer. 
- Kristoffer Hegge ansvarlig for fotografering. 
  
Sak 3: 

Kurs på Rica Hell hotell den 3. og 4. April 
a) Lise og Arnstein påmeldt på hver sin del - kretsen dekker. 
b) spørsmål til støtte til de klubber som sender sine folk på kurs. 
- styret har fått henvendelse fra Jan Arve Moe om støtte til kurs vedr turneringsledelse, innvilges 
1000 kr. 
  



Sak 4: 

Post til kretsen, navn og adresseendring, Arnstein får ansvaret - sentralt og til klubbene og 
hjemmesiden må oppdateres. 
  
Sak 5: 

Sesongen 2008/2009 
- håndbok  
- Div oppdateringer 
Tas opp ved neste styremøte, Arnstein påstarter arbeidet. 
  
Sak 6: 

Søknad om lån på kr 25 000 til kortdubleringsmaskin fra Verdal BK. 
- Verdal undersøker videre vedrørende muligheter for å kjøpe brukt maskin, og saken tas opp videre 
på neste styremøte. 
  
Sak 7: 

- regning fra Åsen/Frosta på nybegynner kurs på kr 11 076. 
Kretsen betaler, deretter så søker vi refundering sentralt. 
  
Sak 8: 

- Namsos BK, kurs søker om 2000 kr til materiell og kursleder. 
- innvilges. 
  
Sak 9: 

Nærøy og Rørvik Bk har slått seg sammen til en klubb til Nærøysund BK og søker om medlemskap i 
NBF - og Nord- Trøndelag bridgekrets sender søknaden videre. 
Arnstein ansvarlig. 
  
Div: 

Juniorklubben har skiftet navn til Namsos Bridgeklubb vedtatt på Årsmøte i februar. Dette 
rapporteres inn av klubben selv. 
Neste møte avholdes 14. Mai 2008. 
  
Referat sendes på mail til styremedlemmene i dag, evt tilbakemeldinger om korrigeringer må skje 
senest fredag 14. Mars, hvis ikke anses referatet som godkjent. 
 
 
  
For kretsstyret 
Lise Marie Engbakken 
  
  
  

 


