
    REFERAT 

Styremøte Nord-Trøndelag bridgekrets på Sjøåsen 06052010 kl 1800. 

 

Tilstede:  Alexander, Eva, Ragnar, Elisabeth H, Even , Aslaug og Elisabeth S 

 

Sakliste: 

1. Velkommen til nytt kretsstyre 

2. Mål 

3. Styrets arbeidsfordeling 

4. Utnevnelse av personer til diverse utvalg i kretsen 

5. Orientering ang. økonomi/budsjett v/ Elisabeth H 

6. Deltakelse på Bridgetinget 5.-6. juni 2010 Rica Hell 

7. Evaluering av turneringer arrangert av kretsen, samt kretscup 2010/2010 

8. Terminliste 2010/2011 samt søknad FP innen 20. mai 

9. Håndboka 

10. Sponsorinntekter 

11. Redegjørelse over eiendeler i kretsen v/Even 

12. Retningslinjer støtte til juniorer/elitespillere/rekruttering 

13. Styrehonorar 

14. Søknad om støtte til nybegynnerkurs fra Namsos BK 

15. Møteplan 2010/2011 

16. Eventuelt 

SAK 1:  Eva ønsket det nye kretsstyret velkommen til første styremøte – alle fortalte litt om sin 

motivasjon for å jobbe i kretsstyret 

Sak 2:  Kretsstyret har som mål for sitt arbeid :  Drive godt styrearbeid med god økonomistyring.  Øke 

medlemstallet i kretsen til 400 i løpet av året, samt ha god kvalitet på kretsens turneringer.  Alle 

turneringer som settes opp av kretsen skal gjennomføres (unngå avlysninger) 

Sak 3.    

Eva – leder:    Delegere oppgaver i styret og lede styremøtene 

   Kontakt med klubbene og forbund 

   Ansvarlig for håndbok sesongen 2010/2011 

   Rekruttering 

   Ruternålturnering 

   Medlem av kretsens turneringsutvalg 

 

 



Ragnar  - nestleder Ansvarlig premier/kretspoeng  i kretsturneringer 

   Leder av kretsens turneringsutvalg 

   Ansvarlig KM-lag 

   Ansvarlig KM-par 

   KM-miks 

   Seriemesterskapet 

Elisabeth H-kasserer Ansvarlig økonomi 

   Utarbeide budsjett 

   Medlemskartotek 

   Kontingenter/lisenser 

   Sponsorkontakt 

Alexaner – Web Ansvarlig for kretsens hjemmeside 

Medlem turneringsutvalg 

Ansvarlig seriemesterskapet 

Ansvarlig Km-mix 

KM-par 

KM-lag 

Aslaug – KRU leder Leder av kretsens rekrutteringsutvalg 

Ansvarlig Ruternålsturnering 

Even – styremedlem Ansvarlig sponsorkontrakter 

Materialforvalter 

KM-par 

Seriemesterskapet 

Ruternålsturnering 

Elisabeth S-sekr Ansvarlig referent 

Rekruttering 

Ruternålsturnering 

Sponsorkontakt 

 

Sak 4: 

 

Utvalg for å utarbeide instruks for styrets arbeid og mandat 

Leder Alexander Flakstad – Bjørn Kvaran – Eva Flått 

Utvalg for å utarbeide instruks for turneringsutvalg 

Leder- Ragnar Davidsen – Even Øvereng – Eva Flått 

 



Utvalg for å utarbeide instruks for rekruttering 

Leder Aslaug Tinglum  (øvrige medlemmer utnevnes av Aslaug) 

Utvalg for å utarbeide instruks for kretsens hjemmeside 

Arnstein Nymoen – Alexander Flakstad 

Sak 5: 

Elisabeth H orienterte om den økonomiske situasjonen, pr 02.05.10 innestående kr 55.000 + 18.000. 

Sak 6:  Delegater blir Ragnar Davidsen, Aslaug Tinglum og Elisabeth Skotvold 

Sak 7:  

Kretscup:  legges ned 

KM-par:  arrangementet var vellykket men vi ønsker at deltakelsen går opp.   

KM-mix:  Servering osv fungerte ikke sist, turneringsutvalget vil i framtiden stille krav til arrangør  

Seriemesterskapet (3-4.div) fungerte stort sett greit 

KM-veteran:  legges ned 

Trøndersk mesterskap:  ble avlyst sist.  Dette er et samarbeid med Midt-trøndelag bridgekrets, de er  

evt ansvarlig for 2011.  Eva har tatt saken opp med dem. 

Sak 8:  Forslag til terminliste ble gjennomgått. Denne legges ut på hjemmesiden til kretsen.  

Frist for klubbene for søknad om FP er 20. mai 2010. 

Sak 9: Eva har ansvaret for denne – adresser sjekkes opp. 

Sak 10: Even får oversikt fra Eva over tidligere sponsorkontrakter.   

Sak 11: Even redegjorde for eiendelene. (bridgemater, meldebokser, vinglass)Diplomer bestilles. 

Sak 12:  Støtte kan gis til følgende: 

Juniorer: Juniorleire, representasjonsoppgaver – NM junior.  Kretsen avsetter maks 5000 pr 

år + inntekten fra grasrotandelen til dette formålet. 

Elitespillere: (definisjon på elitespillerble satt til 1.divisjonsspillere, deltakere i lagfinale, 

landslag eller tilsvarende) 

Støtte kan gis når de representerer kretsen.  Når de representerer klubb kan støtte gis hvis 

egen klubb har gitt støtte. 

 Kretsen avsetter maks 5000 pr år 

 



Rekruttering: Kretsen bidrar her med å utdanne bridgelærere.  Når en nybegynner har vært 

medlem i to år, kan klubben søke kretsen om 200,- i støtte. 
  

Sak 13:  

Forslag 4000 til leder og 2000 til hvert styremedlem. 

I og med at den økonomiske situasjonen er noe uklar besluttet styret at denne saken kommer opp på 

nytt ved slutten av året.  Dersom det er økonomisk mulighet til å betale ut styrehonorar til alle vil det 

skje etter ovennevnte satser.  Er det ikke mulig å betale ut til alle skal leder og økonomisk ansvarlig 

prioriteres. 

Kjøreutgifter dekkes med kr 3,50 pr km. 

Sak 14: Saken ble behandlet av styret og Elisabeth sender svar.  

Sak 15: Møteplan ble gjennomgått 

Sak 16: Even tok opp at det burde vært arrangert ei stor turnering i Nord-Trøndelag hvor vi kan 

trekke folk fra hele landet.  Dette er en ide som skal følges opp men den krever mye forarbeid, 

involvering fra klubbledere osv.  Kretsen skal følge opp.  

Presse: Vi ønsker at bridgen skal få mer mediaoppmerksomhet, Eva er ansvarlig for 

Namdalsregionen, Alexander for sørdelen av fylket.  

 

Elisabeth Skotvold 

sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 


