
STYREMØTE VESTVÅGØY BK 28.03.12.

Saksliste

Tilstede: Lars J. Hustad, Sigfred Andreassen, Jostein Pettersen og 

Stein Statle. Ikke møtt Odd Hj Torrissen.

REFERAT

1. Godkjenning av innkalling og saksliste: Ingen merknader til 

innkalling eller til sakslista.

2. Økonomistyringen i klubben (Går klubben med overskudd ved 

ordinær drift) I møtet ble vi enige om å sammenfatte denne saken 

med sak 7. Kasserer redegjorde for økonomi og utestående 

fordringer. Regnskapet blir avslutet pr 01.01.11. og oversendt 

revisor Viggo Løslett.

3. Bestilling av kortmapper og evntuelt sponsing. Stein 

undersøker problemstillingene om vi kan bruke gamle kort for å 

lese optisk, eller vi er avhengige av strekkoden fortsatt. Stein 

kontaker Arild og Espen for å diskutere problemstillingen for å 

finne ut hvor mye plastkassetter og kort vi ønsker å bestille og 

eventuelt hvor mye det vil koste. Vi vil også ta kontakt med 



Svolvær BK for å høre om det fortsatt er interesse for å gå inn å 

hjelpe oss økonomisk ved et slikt innkjøp.

4. Bestilling av filt. Stein har bestilt filt til 4 bord og slik at 

bridgebordene til klubben kan overhales så fort som mulig. Stein 

og Lars Johan tar på seg arbeidsoppgaven med å sette i stand et 

par bord hver.

5. Oppretting av feil i resultater (sak fra Arild) Styret var enige 

om at man alltid skal etterstrebe at resultatene er korrekte.  Selv 

om feilscoring oppdages i etterkant av hva som er normalt for 

oppretting av feil i følge NBFs statutter, så mener styret at det 

alltid må rettes opp så lenge vi kan og at det lar seg gjøre.

6. KM Singel. Stein orienterte om at dette arrangementet har 

klubben påtatt seg gjennom Arild og Stein. Styret hjelper til med 

arrangementet om dette er nødvendig. 



7. Revisor/ Regnskap. Se sak 2.

8. Kulturhus ønsker vi å komme inn der? Vi ble enige om å rette 

en uformell henvendelse til kulturhuset (Meieriet) om det er 

mulighet til å få disponere klubblokale i flerbrukshuset, og hvor 

mye dette eventuelt vil koste. Deretter får vi ta dette opp som en 

konkret sak om det skulle bli en mulighet for nytt spillelokale.

9. Turneringsønsker neste sesong. Stein orienterte om at kretsen 

er underrettet om at det er søkt om arrangementet for neste 

sesong også. Det ble også luftet om der var ønsker om å 

arrangere noen andre av kretsens turneringer, men det var ingen 

interesse f or dette.

10.Rekruteringsturnering Ramberg og Reine. Vi vil henstille 

R&R om å arrangere rekruteringsturnering. Vestvågøy BK 

ønsker å hjelpe til med et slikt arrangement. 

11.Valgkomite. Valgkomiteen Børge B og Leif H.             Stein, 

Sigfred og Jostein er på valg. Lars J og Odd Hj sitter en periode 



til. Stein kontakter Børge og ber han om å sette i gang prosessen 

rundt dette. 

12.Årsberetning. Stein utarbeider årsberetningen og oversender 

denne til styret for korrektur i forkant av årsmøtet.

 

13.Eventurelt. Nytt tidspunkt for årsmøte i VVBK. Det ble 

besluttet å forandre tidspunktet for årsmøte 2013. Siden 

terminlister og alt som vedrører NBF er forandret til å gjelde 

kalenderår så ønsker VVBK å gjøre det samme. Styret var enige 

om at dette vedtaket kunne besluttes av styret og at det ikke var 

nødvendig å ta dette opp som årsmøtesak. 


