
   NORD -TRØNDELAG 
 

Referat fra styremøte 14. mai 2008 
Møtt: 
Arnstein Nymoen, Lise Marie Engbakken, Pål Dahl, Rudolf Hansen, Robert 
Althe, Geir Enge og Roar Kvaløyseter. 
 
Referent: 
Lise Marie Engbakken 
 

1. Styrets arbeidsfordeling og gjennomføring av denne 
samt styrets moral og etikk. 

 
Lojalitet utad, også når flertallsvedtak er fattet i kretsstyret.  

 
ARBEIDSOPPGAVER STYRET NBF NORD-TRØNDELAG 2008/2009: 
 
Arnstein:   Delegere oppgaver i styret og lede styresmøtene 

Kontakt med klubbene og forbund 
Leder av kretsens turneringsutvalg 
Ansvarlig håndbok for sesongen 
Ansvarlig KM-mix 
Ansvarlig premiering/kretspoeng i Kretsturneringer 
KM-par/KM-lag 

    
Robert:  Ansvarlig Seriemesterskapet 
   KM-par 
   Medlem av kretsens turneringsutvalg 
   Matrialforvalter 
 
Roar:   Ansvarlig økonomi 
   Medlemskartotek – etterlys fra forbundet sentralt. 
   Kontingenter/Lisenser – Roar skal utarbeide retningslinjer for betaling. 
    
Geir:   Ansvarlig KM-lag og KM-par 
   Medlem av kretsens turneringsutvalg 
             Sponsorkontakt 
 
Lise Marie:  Kretsens KRU ansvarlige 
   Referent 
   Leder av kretsens rekrutteringsutvalg 
   Ansvarlig klubbledermøte 
   Hovedansvar sponsorkontakt 
 



 
Rudolf:  Ansvarlig KM-veteran 
   KM-lag 
   Seriemesterskapet 
   Sponsorkontakt 
 
Pål:   Seriemesterskapet 
   KM-par 
   KM-lag 
   Sponsorkontakt 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
  

 2. Utnevne personer til diverse utvalg i kretsen (valgkomite, 
  autorisasjonsutvalg, turneringsutvalg og rekrutteringsutvalg) 
   
Valgkomite:    Per Odd Sende (leder)  1 år 
     Ragnar Davidsen  2 år 
     Ove Reidar Holmen 3 år 
 
Turneringsutvalg:   Arnstein Nymoen (leder) 
     Geir Enge 
     Robert Althe 
      
Rekrutteringsutvalg:  Lise Marie Engbakken (leder) 
     Jørn Arild Ringseth 
     Liv-Leth Olsen 
 
Autorisasjonsutvalg og kretsens appellutvalg: 
     Jan Arve Moe (leder) 
     Ragnar Davidsen 
     Arne Kristoffersen 
     Louis Øvereng 
 
Revisorer: Mathias Mediå og Frode C. Nybo  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

3.      Økonomirapport og budsjett 2008/2009 ved Roar 
Sparekonto ca kr 80 000 – 90 000 

 Brukskonto ca kr 10 000 
 

  



  4. Sponsorinntekter 
  Prøve å selge sider i håndboken, hjemmesiden. 3 års avtale.  
  Forespør Ivar Stene og Mathias Mediå 

Nord-Trøndelags kretsside bør få lagt ut linken sin på kommunen 
sin hjemmeside. 
 
Lise Marie starter arbeidet umiddelbart. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 

5. Kretscupen 2008/2009  
 

Forslag til kretsens styre om å innføre en kretscup i et forsøk på å øke interessen 
for parturneringene i vår krets. Med dette menes at den spiller som har flest 
poeng oppnådd i våre turneringer gjennom sesongen i de turneringer vi velger ut 
blir kretscup vinner. Klubbene som står som arrangør av turneringene vi foreslår 
må selvfølgelig få dette fremlagt slik at de kan uttale seg om dette. Hensikten er 
å få økt oppslutning om deres turnering.  
De 10 beste med høyeste poengsum vil bli premiert ved sesongslutt. Hver enkelt 
arrangør betaler inn kr.25,- pr. spiller som deltar i deres turnering som går til 
premiering av kretscupen, dette bakes inn i startkontingenten. 
Beløpet betales inn omgående etter avsluttet turnering til kretsens kasserer. 
 
Turneringer inneværende sesong: 
27. sept.  Namsos Cup   Namsos BK 
11. okt.  KM-mix    Kretsen (Åsen/Frosta BK) 
06. des.  Adventscupen   Inderøy BK 
03. jan.  Namdalseid Cup   Namdalseid BK 
21.-22. mars  KM-par    Kretsen (Verdal BK) 
08. april  Nattbridgen    Namsos BK 
25. april  Åpent Nærøymesterskap  Nærøysund BK 
01. mai  1.mai cupen    Ogndal BK 
01. juni  Snåsacupen    Snåsa BK 
 
Eksempel på poengberegning: 
14-19 par: 5-4-3-2-1 
20-24 par: 6-5-4-3-2-1 
25-29 par: 7-6-5-4-3-2-1 
30-34 par: 8-7-6-5-4-3-2-1 
35-39 par: 9-8-7-6-5-4-3-2-1 
40-49 par: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 
50 +   par: 12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 
 



I tillegg får hver enkelt spiller 1 poeng ekstra ved å stille opp i hver enkelt 
turnering for å stimulere at flest mulig deltar i våre parturneringer. 
 
Jeg vil mene at 1. premien ligger ett sted mellom kr. 2000-3000,- alt avhengig 
av deltagelsen i de forskjellige turneringene og ingen avlysninger 
Penge-/gavepremier til maksimalt de 10 beste. 
 
Kriterier for at en turnering kan bli godtatt i kretscupen og rangeringskriterier 
for resultatlisten ved lik poengsum er under utarbeidelse av undertegnede  
 
Håper dette kan være en gulrot slik at vi kan få avviklet en del parturneringer 
i året som kommer og slipper å avlyse turnering på turnering. 
 
Enstemmig vedtatt at Arnstein får tillatelse til å prøve ut dette. Robert og Geir 
bidrar. 
 
 

 6. Evaluere KM-lag og KM-par samt utvikle disse videre 
Positive tilbakemeldinger på finalehelgen. Viktig med et godt 
oppsett på spillingen slik at reiseveien ikke blir for lang.  

 
Vi går for Geir sitt opplegg vedr KM-lag, og Geir informerer på 
klubbledermøtet. Geir, Rudolf og Pål blir ansvarlig for videre 
arbeid. 
 
Påpeker at deltagere av KM-lag spiller monradturnering/serie i 
sluttspillet med A og B-sluttspill 
 
Kretsstinget avholdes denne helgen. 
 
Det blir jubileumsfest på kvelden. Gratis kveldsturnering for alle 
hvis interesse på kvelden. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
KM-par avvikles på Verdal, påmelding uten kvalifisering. 
Geir, Robert og Arnstein arbeider videre med dette. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 



7.      Terminliste sesongen samt søknad FP innen 20. mai 2008. 
Seriemesterskapet spilles i Namsos. Må meldes inn til forbundet. 
Lag et sosialt opplegg samt overnattings tilbud. 
Foreløpig terminliste under arbeid 

           
Enstemmig vedtatt. 
 
  8. Rekruttering/kurs ved Lise Marie 

Lise Marie og rekrutteringsutvalget drar til Lillehammer (samt 
Arnstein) for A sertifisering som bridgelærere. 
Lise Marie er forespurt av Sven-Olai Høyland om og ha innlegg på 
bridgelærerseminaret. Dette innlegget er under utarbeidelse. 
 
I tillegg er Lise Marie med i en referansegruppe ledet av Per Watz 
som utarbeider ”veiviser” som er et redskap for klubbstyrer 
vedrørende klubbenes styring og oppgaver. 
 
Lise Marie har i tillegg innsendt forslag for ”gulrot” for medlemmer 
som påtar seg kretsstyreverv. Forslaget skal meldes inn via Per 
Watz som sak sentralt for realitetsbehandling. 
 
Hvis vi utarbeider budsjett på kostnader ved kurs, så kan vi søke 
forbundet om penger. 

 
  9. Håndboka 

Skal i trykken i slutten av august. Skal utdeles 17. sept på 
klubbledermøtet. Viktig å prøve og få solgt annonseplass til 
sponsorer i god tid forut denne tidsfristen. 
Vi må finne personer som er godt egnet til denne type jobb. 

 
Enstemmig vedtatt. 
   

10. Kretsens hjemmeside 
Fungerer ikke i dag.  
Vi må regne med utgifter på hjemmesiden på mellom kr 2000 – kr 
5000. Arnstein tar hovedansvaret for å legge ut all informasjon. 
Siden skal hete ntbridge.no 
 
Tidsfrist 1. juli 2008. 
 
Må være passordbeskyttet. 
 

Enstemmig vedtatt. 



 
11. Fastsette styrehonorar 

Forslag på styrehonnorar:  
Kan ikke se at vi har noe system på dette så mitt 
forslag går på at alle har en grunngodtgjørelse 

 på kr.500,- pr.år og at godtgjørelsen utover 
 dette avhenger av den jobben hver enkelt gjør. 
 Kretsleder eks. kr.4000,- pr.år 
 Ellers foreslår jeg at hvert enkelt styremedlem 
 kan spille en kretsturnering gratis etter eget 
 ønske.(KM-par, KM-mix eller KM-veteran). 
 

Kr 2000 i honnorar til kretsleder + 2000 til utgifter. 
Kr 2000 til styremedlemmer 
 
+ en gratis kretsturnering. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

12. Klubbledermøte høsten 2008, 17. sept. 
  Lise Marie utarbeider innhold for dette møtet. 
  Geir skal informere om KM-Lag. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

13. Utmerkelser 
Torbjørn Hoff innstilles fra kretsstyret til forbundet på utmerkelse 
som leder av Inderøy BK  i 23 år. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 

14. Rica Hell  organisasjonsdager og utsending til bridgeting NBF  
Det kommer ny internasjonale lover som trer i kraft fra   
bridgefestivalen 2008. 
 
Arnstein Nymoen drar på forbundsstinget den 7. juni 2008. Vi bør 
ha med et medlem til på grunn av medlemsmasse, styret foreslår 
Robert, hvis det ikke passer for Robert så forespør vi Ragnar 
Davidsen. Frist 19. mai. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 



15.  Innkomne saker til styret 
 

- regning fra Snåsa, kretsstyret bestrider regningen. Ragnar 
Davidsen har tydelig sagt i fra til Snåsa Hotell forut for 
turneringen som var 26. – 27. februar 2005 at vi ikke godtok 
en slik avtale. Arnstein og Robert er ansvarlig. 

 
- søknad om støtte fra Frode C. Nybo v/Nord-Trøndelag 1 som 

Norges deltagere Nordic cup i Rottneros mai 2008. NBF V/Rune 
Handal bidrar og totalt blir det kr.7000,- i støtte til laget. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 
 

 
16. Forslag, neste styresmøte den 3.september. 

Ok. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


