
 

Referat fra styremøte Molde 

bridgeklubb 

 

Styremøte 2 2016 

Dato: 5.4.2016 
Tid: kl. 16:00 – 17:15 
Sted; Egon 
 

 
Møte innkalt av: Cecilie Sandvik 

 

Møtedeltakere: Jan Kåre Tangen, Cecilie Sandvik, Ingeborg Grimsmo, Bjørnar Pedersen og Anne-Britt Aas 
Fraværende: Ingen   

 

Sak nr. Referat Oppfølging 

Sak 06: 16 Konstituering av nytt styre 

Leder: Cecilie Sandvik 

Nestleder: Ingeborg Grimsmo 

Kasserer: Jan Kåre Tangen 

Sekretær: Anne-Britt Aas 

Styremedlem/rekrutteringsansvarlig: Bjørnar Pedersen  

 

Nye vedtekter ble vedtatt på årsmøtet og tittelen 

materialforvalter er ikke med i de nye. 

 

Sak 07: 16 Godkjenning referat fra styremøte 1, 12.1.2016 og 

innkalling til styremøte 2, 2016 

Ingen anmerkninger. 

 

Sak 08: 16 Sommerfest 
Tidspunkt: Lørdag 28. mai  
Innbydelse skrives når lokale er klart og mattilbud er innhentet. 
Singelturnering. 

Ingeborg og Cecilie 

Sak 09:16 Rekruttering 
Rekrutteringstiltak: 
Bjørnars forslag til tiltak som er sendt styret før årsmøtet ble 
lagt til grunn for diskusjonen. 
Forhold som ble diskutert var bl.a. antall spill pr spillekveld, 
premiering, gjennomgang av spill etter endt klubbkveld, 
singelturneringer, redusert kontingent mm. 
Andre forslag: En klubbkveld pr mnd forbeholdt rekruttering. 
Færre spill og tid til spørsmål underveis. Spørre evt 
nybegynnere og tidligere medlemmer som kommer tilbake hva 

Styret 



 

slags tilbud de ønsker. 
Konklusjon: 
En bestemt plan er ikke lagt, men styret vil jobbe videre med å 
velge de mest aktuelle tiltakene. 
Premiering: 
Premiering slik det har fungert fra nyttår fortsetter fram til 
sommerbridgen begynner. Ordningen evalueres før 
høstspillingen starter. 
Premiering av sommerbridgen vil bli vurdert endret da summen 
som går til premiering er høy sett i forhold til deltagelse og 
inntekter på klubbkveldene om sommeren. 
 

Sak 10:16 Forberedelse til Molde BKs storturnering 
Sponsormidler: Jan Kåre 
Reklamefolder: Cecilie 
Skaffe turneringsleder: Cecilie 
Hotelltilbud: Presisere tydeligere at tilbudet gjelder kun ved 
direkte henvendelse til hotellet og ikke via bookingselskap. 
Dagpakke, kaffetilbud og pris på disse ble diskutert. Pris på 
årets turnering er allerede fastsatt og kan ikke endres. Bør 
vurderes å inkludere kaffetilbud i turneringsprisen 2017.  

 

Sak 11:16 Eventuelt 
Styret har mottatt en sak fra medlem Inge Dyrkorn angående 
klubbkvelder og turneringsledelse. Det er mangelfull kunnskap 
om lover og regler ved bridgebordet. 
Konklusjon: 
Styret ser behov for bedre rutiner. Møre og Romsdal bridgekrets 
skal arrangere dommerkurs, og styret vil da oppfordre klubbens 
medlemmer å delta. 
 

Styret 

Ref. Anne-Britt 

 


