Nord-Trøndelag
Referat styremøte 19. Februar 2014
Møtt: Kristoffer Hegge, Astrid Grønnesby, Ragnar Midjo, Magnus Staven, Liv Leth-Olsen og
Annar Dahlen.

Saksliste
1. KM par:

Arrangeres på Snåsa hotell 22. Mars. Passende informasjon finnes på kretsens
hjemmesider. Samme info vil bli sendt ut til samtlige klubbledere og alle
medlemmene som har registrert sin e-post adresse på NBF sine sider. I
utgangspunktet har kretsen 1 NM-plass i finalen, men det kan bli ekstraplass ved god
påmelding. Det skal spilles minimum 60 spill, over én dag. Kristoffer får ansvar for en
passende premieskala.
2. KM lag: a)
Startkontingent er 1200,- pr lag, og betales inn på kretsens konto FØR spillestart.
Turneringen går over to dager og med nytt turneringsopplegg vil helga se slik ut:
Lørdag spiller alle lagene i samme pulje. De to første kampene settes opp på
grunnlag av lagenes antall mesterpoeng (seeding). Deretter vil turneringen gå som
en helt vanlig monradturnering. Når lørdagen er ferdig vil de 8 beste lagene gå til Asluttspill og resten til B-sluttspill. Sluttspillet spilles på søndagen.
KM lag: b)

Antall spill lørdag:
8 kamper à 7 spill
Antall spill søndag: 7 kamper à 7 spill
Totalt KM lag:
49 + 56 = 105 spill
Søndag: I pulje A spiller alle mot alle, mens i pulje B spilles monrad. Ingen carry-over.
KM lag: c) 3 lag i hver pulje premieres.
3. Forberedelse til årsmøtet:
Det sittende styret har to forslag til forandring i kretsstyret.
1) Styret reduseres fra 7 til 5 medlemmer, som også er minstekravet fra norsk
bridgeforbund. I tillegg velges det 2 varamedlemmer.
2) Valgkomiteen reduseres fra 3 til 2 medlemmer.

4. Sak 4:
Kretsen bevilger kr 500,- til kretsleder til dekning av diverse utgifter i sesongen
2013/2014
5. Sak 5: Rekruttering
Kretsen vil være behjelpelig både rundt det økonomiske og praktiske når det
kommer til rekruttering. Vi vil bruke penger på rekruttering, som er ett av våre
viktigste satsingsområder. Vi har også dyktige bridgelærere som er villig til å hjelpe til
der det trengs.

Referent: Kristoffer Hegge

