
Referat styremøte 23.04.2018: 

  Tid: kl. 1900 – 2100 

  Sted: Parkveien 6 A 

 

  Tilstede: John Hansen, Olav Ellingsen, Tommy Elde, Audun Aanes, Viggo Andreassen, 

     Brynjar Berntsen. 

 

SAK 1/18 Økonomisk oversikt v/Tommy: 

Tommy framla, som vanlig, et oversiktlig ført regnskap for tiden 1/1 2018 – 31.3. 2018. 

Klubben arrangerte Påskekyllingen 28.mars. Dette er ikke kommet med i regnskapet da 

oppgjør for dette arrangement først ble innsatt på konto i april. 

Når man samholder regnskap mot budsjett, for årets tre første måneder, fremkommer det at 

vi ligger rimelig godt an. 

VEDTAK: Enstemmig godkjent. 

 

 

SAK 2/18: Materiell: 

Det viser seg at den PC som vi fikk i forbindelse NM 2011, har en tendens til å ”falle ut”. Det 

ble fremmet forslag om å gå til innkjøp av ny PC. 

Oppgaven ble gitt til Audun som ordner dette så snart som mulig. 

Klubben går også til innkjøp av 240 nye kortstokker fra firma Jannersten i Sverige. 

VEDTAK: Enstemmig godkjent. 

 

 

SAK 3/18: KRETSTING 2018 – 4. MAI PÅ BOWLING 1 – SORTLAND: 

  Klubben har anledning til å stille med 3 representanter. 

De som møter er: Tommy – Olav – Brynjar – muligens også Audun da Tommy er til stede som 

revisor for kretsen. 

 

Klubben fremmer forslag om at KM singel vurderes flyttes fra Myre til annet sted som ligger 

mer sentralt i kretsen. Det bør også vurderes om tidspunktet er ”rett” – da dette i mange 

tilfeller kolliderer med konfirmasjons – helgene. Dette i håp om å få flere spillere til å delta. 

 

VEDTAK: Enstemmig godkjent. 

 

 

SAK 4/18: SOMMERBRIDGE: 

  Første kveld i årets Sommerbridge er 5.juni. Dets spilles 13 kvelder fram til og med  

  28. august. 

  Kriteriene for sammenlagt i årets sommerbridge er – på styremøte i dag - forandret  

  til følgende: For å telle i sammendraget må man ha spillet med en spiller med HC  

  mer enn 35,00. De som har HC mer enn 35,00 når turneringen starter- den 5. juni  

  fyller således kriteriene. 

  Grunnen til denne forandring, skyldes at det nå er få spillere i klubben uten  

   mestertittel.  Følgelig ville det være vanskelig å gjennomføre turneringa som   

  tidligere. 



  Resultatet man oppnår – sammen med person som har mer enn HC 35 - kan ev.  

  strykes i sammendraget – hvis ønskelig. 

Liste med HC, som vil gjelde for årets sommerbridge, vil bli oppslått på info – tavla i  

 klubben før sommerbridgen starter. Hvis HC forandres i løpet av sommeren, vil det være HC 

 per 5. juni som teller. 

  Selv om det er gjort forandringer vil vi på det sterkeste oppfordre våre medlemmer  

  til å ta kontakt spille med de av klubbens medlemmer som ikke har oppnådd  

  noen mestergrad. 

  Liste over disse medlemmer vil også bli oppslått på info – tavla før sommerbridgen  

  starter. 

 

VEDTAK: Enstemmig. 

 

 

SAK 5/18: Oversikt frammøte hittil i år: 

  Over en lang periode har det vist seg av oppmøte på spillekveldene har vist   

  seg synkende. 

  I 2017 hadde vi i tiden 1/1 – 31/5 hadde vi en nedgang på 80 spillere. 

  I 2018 har vi i tiden 1/1 – 17/4 hatt en nedgang på 74 spillere. – sammenlignet med   

2017. 

  Med andre ord har vi fra 1. januar 2018, og fram til i dag også i år,hatt en betydelig nedgang  i 

  deltakelsen på spillekveldene. 

  En stor del av årsaken skyldes at mange av våre medlemmer er borte på   

  ferie flere uker i begynnelsen av året. 

  Men, vi må konstatere at en god del av våre medlemmer er falt litt ”ut”. 

  Det er disse vi må forsøke å få tilbake til klubben. 

  Styret besluttet at vi må få en fullstendig oversikt over hvem som er blitt borte fra 

   klubb kveldene. Vi må videre legge opp en strategi - så snart som mulig – for å få  

  disse personene tilbake i klubben. 

  Dette må iverksettes så snart som mulig etter oppstart til høsten. 

 

VEDTAK: Alle i styret skal gå sammen om å gjennomføre denne ”snu operasjon” 

  Enstemmig. 

 

 

SAK 6/18: NYBEGYNNERKURS. 

  Man er blitt enige om å starte nybegynnerkurs til høsten. 

  Aktuell dato for oppstart er satt til mandag 10. september. 

  Leder søker om å få leie lokaler på Sortland Videregående skole. 

  Ansvarlig : Viggo med hjelp fra andre medlemmer i klubben. 

VEDTAK: Enstemmig. 

 

SAK 7/18: HC TURNERINGA: 

  Tirsdag 17. april var første kveld med Handikapturnering. 

  Alt fungerte etter hensikten og vi har store forhåpninger om at denne form for turnering vil 

  passe for de fleste. Første kveld fikk vi ut kun resultater med HC. Vi vil også legge ut ei liste -

   på klubbens hjemmeside -  hvor resultatene vil fremkomme uten HC. 

  Turneringa premieres etter HC – resultatene. 

VEDTAK: Enstemmig. 

 



SAK 8/18: EVENTUELT: 

  Under dette punkt framkom det forslag om å arrangere årsfest til høsten. 

  Dato vil vi komme nærmere tilbake til når terminlister fra forbund og krets foreligger. 

  Det vil også bli arrangert ei singelturnering i forkant av festen. 

  Vi arbeider med å skaffe egnede lokaler til disse arrangement. 

 

VEDTAK: Enstemmig. 

 

 

 

Sortland, den 23..april 2018. 

 

 

 

Brynjar. 

Ref. 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 


