
   Nord-Trøndelag 
 
 
Referat styremøte 13. mai 2009 
Sjøåsen Hotell 
 
Møtt: 
Arnstein Nymoen, Eva Falstad Flått, Pål Dahl, Even Øvereng, Geir Enge og        
Roar Kvaløyseter. 
 
Forfall: 
Aslaug Tinglum 
 
Referent: 
Pål/Arnstein 
 
1. Styrets arbeidsfordeling og gjennomføring av den ne 
 
ARBEIDSFORDELING I STYRET 2009/2010: 
 
Arnstein:   Delegere oppgaver i styret og lede styremøtene 

Kontakt med klubbene og forbund 
Webansvarlig hjemmesiden 
Leder av kretsens turneringsutvalg 
Ansvarlig håndbok for sesongen 
Ansvarlig KM-mix 
Ansvarlig KM-lag 
Ansvarlig premiering/kretspoeng i Kretsturneringer/Kretscupen 
Klubbledermøte 
Sponsorkontakt 
 

Eva:   Kretsens KRU ansvarlige 
   Leder av kretsens rekrutteringsutvalg 
   Ansvarlig Klubbledermøte 
   Ansvarlig Sponsorkontakt 
 
Roar:   Ansvarlig økonomi 
   Medlemskartotek 
   Kontingenter/Lisenser 
    
Geir:   Ansvarlig Seriemesterskapet 
   Ansvarlig Trøndersk mesterskap 
   Medlem av kretsens turneringsutvalg 
   Sponsorkontakt 
 
 



Pål:   Ansvarlig KM-lag 
Seriemesterskapet 

   Klubbledermøte 
   Medlem av kretsens turneringsutvalg 
    
Even:   Ansvarlig KM-par 

Ansvarlig KM-veteran 
Ansvarlig Sponsorkontakt 

   Seriemesterskapet 
   Materialforvalter 
 
Aslaug:  Rekruttering 
   Medlem av kretsens rekrutteringsutvalg 
   Klubbledermøte 
   KM-mix 
   KM-par 
   Sponsorkontakt 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
  
2. Utnevne personer til diverse utvalg i kretsen  
   
Turneringsutvalg:   Arnstein Nymoen (leder) 
     Geir Enge 
     Pål Dahl 
      
Rekrutteringsutvalg:  Eva Falstad Flått (leder) 
     Aslaug Tinglum 
     Oddbjøn Dyrkorn 
     Ragnar Davidsen 
 
Autorisasjonsutvalg og kretsens appellutvalg: 
     Jan Arve Moe (leder) 
     Ragnar Davidsen 
     Arne Kristoffersen 
     Louis Øvereng 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
3. Økonomirapport og budsjett 2009/2010 ved Roar 
 
Økonomien er stabil og god. Det er ikke satt opp budsjett for neste sesong, men vi 
arbeider etter samme prinsipp som tidligere. Styret vil prioritere bruk av penger til 
rekrutteringstiltak fremover. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 



4. Rekruttering/kursvirksomhet/klubbledermøtet 2009 /2010 
 
18. og 19. september avholdes kurshelg med klubbledermøte. Marianne Harding skal 
holde kurs i rekrutteringsarbeid. 
Jan Arve Moe holder kurs i bruken av bridgemate og SparTi samt turneringsledelse. 
Styret har satt deltageravgiften til kr. 400 pr. pers. inklusiv overnatting og bespisning. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
5. Evaluere Kretscupen 2008/2009  
 
Kretscupen besto av 9 turneringer. Dessverre ble 5 av de avlyst, men vi vil likevel 
satse på dette opplegget ett år til. Styret vil prøve å publisere dette på en bedre måte 
kommende sesong. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
6. Evaluere våre turneringer (KM og SM) samt utvikl e disse videre 
 
KM-mix ble arrangert som åpen turnering på Åsen Samfunnshus med forholdsvis god 
deltagelse og et godt arrangement. Vi besluttet å legge årets turnering til samme 
plass, men en uke senere så det ikke kolliderer med høstferien.  
 
KM-veteran ble dessverre avlyst på grunn av dårlig påmelding. 
 
KM-par var et spennende og bra gjennomført arrangement på Verdal.   
Lydforholdene var dårlig i spillelokalet. 
 
KM-lag ble i år gjennomført etter et nytt konsept. Etter innledende puljespill var det 
sluttspillhelg på Steinkjer. Det ble spilt i A og B pulje. Resultatet fra sluttspillet vil 
danne grunnlaget for neste års puljeoppsett. Vi har fått masse positive 
tilbakemeldinger på arrangementet. 
 
SM 3. og 4. divisjon ble arrangert på Olav Duun Videregående Skole. Lokalene holdt 
dessverre ikke mål og resultatservicen var mangelfull. Dette må vi ta innover oss og 
sørge for bedre arrangement i fremtiden. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
7. Arrangere TM-par i samarbeid med Sør-Trøndelag o g Trondheim 
 
Kretsen har tatt initiativ til å få gjeninnført Åpent Trøndersk Mesterskap. Planen er at 
arrangementet skal gå på omgang mellom de 3 kretsene. Det spilles monrad par. 
Geir undersøker lokaliteter til turneringen. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
  
 



8. Terminliste sesongen samt søknad FP innen 20.mai  2009 
 
Arnstein la frem forslag til terminliste som ble diskutert og justert. Den vedtatte 
terminlista ligger på vår hjemmeside. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
9. Håndboka 
 
Arnstein sørger for at den er klar til utdeling på klubbledermøtet i september. 
Må sørge for å få adressen til kretsens hjemmeside på forsiden av håndboka. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
10. Sponsorinntekter 
 
Arnstein hadde utarbeidet en sponsorkontrakt. 
Eva og Even er sponsoransvarlig. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
11. Kretsens hjemmeside og godtgjøring/arbeidsinstr uks 
 
Det bevilges inntil kr. 5000 til vedlikehold og oppdatering av kretsen hjemmeside. 
Arnstein utarbeider instruks for webansvarlig. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
12. Kretsens beholdning på utstyrssiden og invester inger 
 
Vi har 10 Bridgemate og ca. 90 meldebokser. Ingen kjente behov for investeringer i 
inneværende sesong. 
 
Arnstein sender brev til leder av Namsos BK angående vederlag for bruk av kretsens 
Bridgemate og foreslår kortlegging til kretsturneringer som betaling. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
13. Kretsledermøtet NBF 6. og 7. juni 
 
Arnstein representerer kretsen og undersøker med forbundet hva de dekker av 
utgifter i forbindelse med møtet. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
 
 



14. Styrehonorar 
 
Styrehonnorar som siste år kr. 2000 pr. styremedlem og kr. 2000 til leder i 
telefonutgifter. Ellers en gratis kretsturnering til hvert styremedlem etter eget ønske. 
Reisegodtgjørelse økes til kr. 2,50 pr. km. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
15. Innkomne saker til styret 
 
Det har kommet muntlig henvendelse fra medlemmer i kretsen om støtte til Åpent EM 
i Italia nå i sommer. 
Kretsstyret vil ikke gå inn med midler da det er fri påmelding til denne turneringen. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
16. Forslag, neste styremøte den 18. - 19. septembe r? 
 
Vi prøver å få avviklet et styremøte under vår kurshelg i september. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
 
Steinkjer 20. mai 2009 
 
 
 
 Pål Dahl    Arnstein Nymoen 
   (sign)           (sign) 
 
 
  

 
 

 


