
  
  

  Nord-Trøndelag 
  
  

REFERAT FRA STYREMØTE ONSDAG  
21. JANUAR 2009. 
  

Til stede: 
Arnstein Nymoen 
Robert Althe 
Rudolf Hansen 
Geir Enge 
Lise Marie Engbakken 
Forfall: 
Roar Kvaløyseter 
Pål Dahl 
Referent:  
Lise Marie Engbakken 
 
  

Gjennomgang av referat fra siste styresmøte 3. September  
- Ingen kommentar. 
  

Økonomirapport 
- kasserer hadde meldt forfall men kretsen har en buffer på ca. kr. 50000,- 
  
   Kretscupen  
- målsetning om å få en felles sponsor for kretscupen. Foreløpig deles alt av inntekter 
vedr kretscupen ut i premier. 
 

KM-par og premiering 
- 21. og 22. mars, pris er avtalt og kontrakt er skrevet med Stiklestad Park Hotell.      
Per Nordland er turneringsleder han må kontaktes vedr overnatting eller ikke. 
Forespørsel vedr legging av kort tas opp med Nordland, evt sendes forespørsel til 
Namsos og Steinkjer.  
- Vi må oppfordre klubbene i innbydelsen til å stille med folk til KM med tanke på ekstra 
plass til NM-Par. Arnstein lager innbydelse. 
- Det er sendt mail til nabokretser vedr premiering, dette varier veldig i de ulike 
kretsene. Pga at vi ikke lengre har kvalifisering vil vi få inn mye mindre penger. På 
bakgrunn av dette må vi endre premiering/reisestøtte vedr KM-par. 
Kretsstyret har bestemt at reisestøtte fjernes, og at det kun gis premier. Premier skal 
utbetales i sin helhet når turneringen er ferdigspilt. Premiene avgjøres ut i fra antall par 
som deltar i turneringen. 

 
  



 
KM-lag 

- Fått tilbud fra Grand Hotell, Tingvold Hotell og Steinkjer kurssenter. 
Kretsstyret går for å arrangere KM-lag på Steinkjer kurssenter. Festmiddag i anledning 
kretsens 10 års jubileum blir buffe. Det blir underholdning i forbindelse med jubileumet, 
og B- sluttspillet åpnes for alle , Pål og Arnstein utarbeider program for helga. 
- Vi må finne en turneringsleder, Arnstein har ansvaret for å finne turneringsleder. 
- Premiering er diplom og pokaler. 
 

Hjemmesida 
- resultat på hjemmesida vedr turneringer er litt forsinket pga stor arbeidsmengde 
sentralt. Vi skal snart legge inn resultater selv og da vil oppdatering skje fortere. 
- godtgjøring for webmaster på hjemmesiden tas opp på neste styremøte, må definere 
ansvaret for webmaster. 
  

Eventuelle saker til kretsledermøte 2009 
- gjør bridgeforbundet seg synlig nok i media? Jfr idrettsgallaen. 
- erfaringsutveksling med andre kretser vedr rekruttering. 
- hvem skal dra? Bestemmes på neste møte. 
 

Rekruttering/kursvirksomhet 
- kretsstyret mener kursvirksomhet og planer rundt dette skal utsettes til høsten og til ny 
KRU tiltrer. 
 

Innkomne saker/eventuelt 
- Norsk Tipping skal fra mars 2009 starte med grasrotandelen, dvs at alle som tipper for 
eksempel fotball, lotto osv kan velge en forening/lag som skal motta 5% av det du tipper 
for. Kretsen har registrert seg i frivillighetsregisteret for å kunne velges når du tipper, og 
vi kan slik motta 5% av det du tipper for.  Klubbene kan også registrere seg i 
frivillighetsregisteret, se NBF sin hjemmeside. Kretsen oppfordrer medlemmene i NBF 
Nord- Trøndelag til å velge oss når de tipper. Det er snakk om mye penger til krets og 
klubber om enkelt medlemmene følger denne oppfordringen. Arnstein orienterer 
klubblederne om dette.  
 
-Alkoholforbud på forbund-, krets- og klubbnivå. Turneringsleder har ansvar for 
rapportering hvis forbudet brytes. Rapportering skjer til kretsstyret som tar saken videre. 
Hvis det nytes alkohol kan ikke forbunds-, krets- og klubbpoeng utdeles. 
Turneringsleder oppfordres til å opplyse om forbudet foran hver turnering. 
 
- Arnstein sender mail til valgkomiteen for kretsstyret og må ha svar (valgkomiteens 
innstilling en uke forut for innkalling til årsmøtet) dvs innen torsdag 19. mars. 
 
- Flere klubber vil ha opplæring på spar10 og bridgemate. Arnstein sender en forespørsel 
til forbundet vedr opplæring på spar10 og hjemmeside. 
 
-Turneringslederkurs settes i gang til høsten etter avtale med leder i kretsens 
autorisasjonsutvalg; Jan Arve Moe.  


