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Referat
StYremøte

Tirsdag 21. mai 2019 kl. 1730

Bridgehuset, Brattørveita 10, 3. etasje

Til stede

fru*tyr"t, Per Heide ( PFI, referent), Bjørn Kvello (BK), Inger Hjellemarken (lHj), Ole Jonny

Tøsse (OJT), Atle Aas Yttereng (AA\).

Fra turneringsutvalget (sak 4.4 og 4.5): Hans Arne Forseth (HAF)

Forfall
Ingen

Godkjenne innkatling og dagsorden
Godkjent.

Godkjenne og signere referat fra s§remøte24'A4'19
Godkjent og signert.

Fordeling av oppgaver i stYret
Skal det oppnevnes sekretær?

Vi tar sikte på å greie oss uten. PH skriver referat fra s§remøter.

Ansvar for kretsens hjemmesider
pn i samarbeid med IHj, med teknisk bistand fra oJT ved behov.
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4.1

4.2

4.3

ene?

4.4

Materialforvaltning. Datautstyr'/ ProsJektør'/ bør vt orure prosJeKur pa stytetttøugtr(

fr"tr"n t * ikke båhov for å fokusere på materialforvatning. Det meste forvaltes av

Bridgehuset og kortsorteringen. Det einormalt ikke behov for å bruke prosjektør på

styremøtene.

Oppnevne medlemmer til de nødvendige utvalg

Turneringsutvals
IHj gåt inn i utvalget som leder. HAF fortsetter. Ralph Buchmann spøres om å

fortJette. I ettertid er Ralph forespurt, og han har akseptert'

Kortsortering
lHj fortsetter som ledel HAF som medlem'
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Rekrutteringsutvalg
Vi er pålagt fra forbundet å ha et kretsens rekrutteringsutvalg (KRU). Aktiviteten har
imidlertid vært liten de senere år utover å arrangere kurs. Det nye utvalget for
rekruttering av juniorer går inn i KRU's ansvarsområde og innebærer ef betyd elig løfr.
for rekrutteringsarbeidet i kretsen. KRU og styret for øvngbør prioritere å støtte dette
utvalgets arbeid. PH blir stående som eneste medlem i KRU, i alle fbll inntil videre.

Utvalg for juniorsatsing
OJT fortsetter som leder, Kristin Ingeborg Osen som medlem.

4.5 Terminliste for 2019-20
Godkjent.

4.6 Honorar/kostnadsdekningforkjøkkendrift
Saken ble diskutert. IHj skriver ut forslag som PH tar opp med Kjell Ove Helmersen,

Høstens kurs, forberedelse, markedsføring
Kurset annonseres i Adressa. I tillegg sendes det ut e-post til alle i kretsen.

4.8 Fireårsplan,handlingsplanogmarkedsføringsplan
Disse oppdateres ikke, vi lar dem hvile.

4.9 Regnskap
I utgangspunktet ser det ut til at tertialrapporter har liten verdi. Kontostruktur I mhte å
sette opp regnskap drøftss nærrnere på neste styremøte.

4.10 Arkivering
Tas opp på neste møte.

4.ll Videre arbeid
PH oppdaterer i samarbeid med IHj hjemmesidene med bl.a. reviderte
vedtekter og instruks for Bridgehuset. PH går gjennom Administrativ håndbok og
foreslår oppdateringer, som behandles på neste styrernøte (som i ettertid er foreslått til
mandag 26. august).
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4"12 Eventuetrt
o Det ble vedtatt å øke pårneldingsavgift til kretsserien fra kr 1800,- til

kr 2m0,--.
o Kristin Osen skal kontakte Hoeggen skole vedr. bridge sorn valgf,ag.

Trondheim,30.05.20L9

/711 ,lrv,,,r[øk-
Ole Jonny Tøsse
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